
  

 



  



 

 

 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

ِػوَها اٍةَؽِمِشَك ۦـُوِرِه َؿَثُل ْؾَأِرِضٱَو اَوِتؾسََّمٱـُوُر  ؾلَُّهٱ 

ََّها َؽِوَؽٌب ُدرِّىٌّ  ؾزَُّجاَجُةٱِػى ُزَجاَجٍة  ْؾِمِصَباُحٱ ِؿِصَباٌح َؽَأ

 َيَكاُد َغِرِبوٍَّة َوَؾا َشِرِؼوٍَّة ؾَّا َزِيُتوـٍَة ؿَُّبَرَؽٍةُيوَؼُد ِؿن َشَجَرٍة 

 ؾلَُّهٱ َيِهِدى  ـُوٍر َعَلى ُّوٌرَتِمَسِسُه ـَاٌر   َؾِم َوَؾِو ُءُيِضى َزِيُتَها

ِبُكلِّ  ؾلَُّهٱَوِؾلنَّاِس  َلْؾَأِؿَثٱ ؾلَُّهٱ َوَيِضِرُب  ُءَؿن َيَشا ۦِؾُنوِرِه

  َشِىٍء َعِلوٌم

 

 صجؽ هللا العطضع
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 إهداء

 

  
الى كل مغ أفشى عسخه في سبضل مكافحة كمػاجية  جائحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة 
 كالزػاىخ اليجامة كأخمز في عسمو كضحى كتفانى كصجؽ ماعاىج هللا عمضو.

 اإلصجارات.نيجؼ ىحا السؤتسخ كىحه  
 

 الجكتػرة حمضسة عسخ زرتي  
 نائب رئضذ المجشة العمسضة بالسؤتسخ 
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 أعضاءاللجنة العلمية رئيس و قائمة

 رئيذ كأعزاء المجشة العمسية ت
 لضبضا.رئضذ المجشة العمسضة -د. زىخة سالع قذقر أستاذ عمع الشفذ السداعج, جامعة شخابمذ 1
 العمسضةد. حمضسة عسخ زرتي . نائب رئضذ المجشة  2
 لضبضا. -د. ربضعة عسخ الحزضخؼ أستاذ عمع الشفذ السداعج, جامعة السخقب 3

4 
 -د. أبػ عجضمة السبخكؾ السجنضشي أستاذ الخجمة االجتساعضة السذارؾ, جامعة شخابمذ

 لضبضا.
 د.تػفضق مفتاح مخيحضل 5
 لضبضا. – د. ىضاـ عبجالسجضج يػسف بشو محاضخ الخجمة االجتساعضة, جامعة صبخاتة 6
 لضبضا. -د. إلياـ عسخاف العدابي أستاذ عمع االجتساع السذارؾ, جامعة شخابمذ 7
 لضبضا. –د. حشاف صالح القاضي محاضخ الخجمة االجتساعضة, جامعة الجفارة  8
 لضبضا. –أ. د. عخفات مفتاح معضػؼ أستاذ اإلعبلـ السذارؾ, جامعة شخابمذ 9
 لضبضا. -السحسػدؼ أستاذ عمع الشفذ, جامعة صبخاتة أ. د. دمحم الصاىخ عبجهللا 10
 لضبضا. –د. أبػ عجضمة دمحم الذضباني أستاذ عمع الشفذ السذارؾ, جامعة صبخاتة  11
 لضبضا –د. خضخؼ دمحم شػ أستاذ عاـ الشفذ السداعج, جامعة شخابمذ 12
 لضبضا. –أ. د. مدعػد التائب أستاذ األعبلـ, جامعة الداكية  13
 لضبضا. –د. امباركة الجيب أستاذ عمع االجتساع السذارؾ, جامعة صبخاتة  14
 لضبضا. –د. ناجضة العصخاؽ أستاذ القانػف السذارؾ, جامعة صبخاتة  15
 لضبضا. –د. دمحم رمزاف الدخار أستاذ عمع الشفذ السذارؾ, جامعة الديتػنة  16
 لضبضا. –جامعة الداكية د. عمي أبػ عائذة أستاذ عمع االجتساع السذارؾ,  17
 د. شجػ صخخ الدعبي . مجيخ عاـ مخكد ابغ خمجكف لمجراسات كاألبحاث األردف 18
 د. يسضغ رحايل .  أستاذ األنثخكبػلػجضا, جامعة, سكضكجة الجخائخ 19
 د . عسضج .دمحم مفتاح مخيحضل 20

21 
السخكد القػمي لمبحػث د. كفاء سسضخ نعضع أستاذ عمع االجتساع الدضاسي السذارؾ, 

 مرخ –االجتساعضة كالجشائضة 
 العخاؽ. –أ. د غشي ناصخ حدضغ أستاذ عمع االجتساع,  جامعة السدتشرخية  22
 أ. عسضج إبخاىضع صالح الخػجة 23
 د. سسضة بيمػؿ جامعة قانػف الجدائخ 24
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 السغخب -د. دمحم بػ مجياف  جامعة دمحم الخامذ 25
 سمصشة عساف -القادر دمحم ىباش أستاذ الحقػؽ, جامعة مدقط أ. د. عبج  26
 د. زىخة بشت سعضج الذػشاف جامعة الجدائخ 27
 الدعػدية –د. مشى عبجهللا  الغخيبي أستاذ عمع االجتساع السداعج, جامعة السمظ سعػد  28
 د. إيشاس عبجالخزاؽ خضخهللا . األكاديسضة المضبضة 29
 لسمـػد. عائذة عثساف  30
 أ. مخاد مرصفى الذتضػؼ  31
 د.خالج مدعػد يحي الباركني 32
 د. نػار مشترخ القساشي 33
 أ. أماؿ عضدى دمحم بغ حدضغ 34
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 تقديم
أتذخؼ بأف أتػلى التقجيع ليحا الكتاب الحؼ يحػؼ  أعساؿ السؤتسخ الجكلي األكؿ حػؿ السخجرات 

تحت شعار: مػاجية  2021نػفسبخ 18الى 9الفتخة مغ كالسؤثخات العقمضة السشعقج بصخابمذ في 
 .السخجرات مدؤكلضة تزامشضة

ىحا السؤتسخ الحؼ شكل مشصمقا ألرضضة صمبة  نحػ رؤية كششضة إستخاتضجضة معدزة كمثل نقمة 
نػعضة تاريخضة في إتجاه تفعضل التػجو العمسي البحثي لتحمضل كتذخضز إشكالضة السخجرات 

صػرىا كتأزميا تعاشضًا كتخكيجًا كإتجارًا كإنتاجًا كزراعًة كالضآت مػاجيتيا أمشضًا بأبعادىا السختمفة كت
كقانػنضًا كمجتسعضًا .كقج تشاغع في السؤتسخ الجيج األمشي الزبصي كالجيج األكاديسي كاإلستذارؼ 

األسالضب كىػ مانعجه مكدبًا كبضخًا كإثخاًء معخفضًا ىامًا لئلحاشة الذسػلضة بػضع السخجرات الخاىغ ك 
الشاجعة لمسػاجية كالحج مغ تشامي السخجرات في كافة السجاالت يحػؼ ىحا السجمج سمدمة مغ 
البحػث القضسة قجمت لمسؤتسخ مغ أساتحة كخبخاء كبحاث في شتى التخررات مغ لضبضا كخارجيا 

 . تشاقر مذكمة السخجرات كالتي خزعت لمتقضضع مغ قبل لجشة عمسضة محكسة

اإلصجار لضكػف مخجعضة فكخية عمسضة كإثخاًء معخفضًا كمشصمقًا كحافدًا لجيػد أكسع تمعب نقجـ ىحا 
فضيا الجامعات كالسخاكد البحثضة كالسؤسدات الخسسضة كاألىمضة دكرًا مدتقبمضًا كمحػريًا لتقجيع الحمػؿ 

كالتقجيخ لكل  كالسعالجات كالسبادرات كاإلسياـ الفاعل في السػاجية مع السخجرات. فالتحضة كالذكخ
 .مغ ساىع في إنجاز السؤتسخ كتجيضد مجمجات السؤتسخ

 

 أ.عسضج أبػالخبضع سمضساف الباركني 

  رئضذ اليضئة اإلستذارية بالسؤتسخ

 مجيخ قدع الستابعة كتقضضع األداء بسكتب كزيخ الجاخمضة
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 الرابعمحتويات المجلد 

 تجتماعيةاألبحوت ال

 الصفحة العناوين ت
م االفتتاحيةالكلمات م

م01
مطؾؿةمظواءمخاظدمأمحدماظؿفاغيمعازن

 اظورـقةماظوحدةمحبؽوعةموزؼرماظداخؾقة
مأ

م02
مطؾؿةماظدطؿورمحمؿدمسؾداظرمحنماظػقؿوري

مرئقسماٌومتر
مج

م03
مساذورماظعفقؾيممسؿقدمحمؿودمطؾؿة

 رئقسمجفازماٌؾاحثماىـائقة
مػـ

م04
مطؾؿةمسؿقدمسادلمسؾداظعزؼزمسؿر

ماظعاعةمٌؽاصقةماٌكدراتمواٌؤثراتماظعؼؾقةعدؼرماإلدارةم
مو

م05
 طؾؿةمأ.دمعلعودةمسؾىماألدودم

ماظرئقسماظػكريمظؾؿؤمترموطقلموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقممظؾشؤونماظرتبوؼة
مز

م06
مدرييمأوكماظلقدمبوظقاكمطؾؿة

ٌُكدراتماٌعينماٌؿقدةماألعممعؽؿبمعدؼر  ظقؾقاميفمواىرميةمبا
ممط

م07
مدابادؼلمأغطوغقومخودقهماظلػريمدعادةمطؾؿة

مظقؾقاميفماألوروبيماإلهادمدػري
مل

م08
مسـؿانمسؿرماظدطؿورمطؾؿة

م(اظعربقةمعصرممجفورؼة)ماالجؿؿاسيماظؿضاعنموزؼرمعلاسد
مس

م09
 حمؿدماٌربوكمشوارمطؾؿةمأ.

معدؼرمساممعلؿشػىماظرازيمظألعراضماظـػلقةمواظعصؾقة
مق

م10
مماظػارخاظدمماألدؿاذماظدطؿورمطؾؿة

ماٌؤمترمساممعـلق
مر

م11
مماظشؿقويمعصطػىمطؾؿةماألدؿاذمعراد

ماظعؾؿقةماظؾفـةموسضوماٌؤمترمرئقسمغائب
مت

م12
ماظزررؼين طؾؿةمماظعؼقدمإبراػقممعصؾاح

ماظرئقسماظػكريمظؾؿؤمتروغائبمعدؼرمماإلدارةمماظعاعةمٌؽاصقةماٌكدراتمواٌؤثراتماظعؼؾقةم
مث

م13
مطؾؿةمعؼدممغوريمؼعؼوبمعضويم

مرئقسمىـةماظدسمماظؿؼينمواظػينمباٌؤمترم
مخ
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 الصفحة العناوين ت

م14
مطؾؿةمماظؾواءمسصامماظرتداويم

ماظرئقسماظػكريمظؾؿؤمترومعلاسدموزؼرماظداخؾقةماألدؾق
مذ

م15
 م.مسالءمحقدرطؾؿةم

مرئقسمجمؾسمادارةمطؾقةماٌواطبماظدوظقةمظؾعؾومماإلدارؼةمواٌاظقة
مغ

م16
مطؾؿةم/مدمحمؿدمإبراػقممشوعة

مرئقسمجاععةمشرؼان
مز

م اإلجتماعية البحوثم

م17
ممعنمدوظةماظعؾورمإىلماإلدعانماٌكدراتميفماظعراقم

ماىاععةماٌلؿـصرؼةمم-مأحالممحمؿدمذّوايأ.د.مم-شينمغاصرمحلنيأ.د.م
م1

م18
مدرادةمدودقوثؼاصقةمماإلدعانمسؾىماٌكدراتمتعؾريمسنماهلاعشقةماالجؿؿاسقة

معدؼرمعؤدلةمتربوؼةم-معصطػىماظؾقري:مباحثمتوغليميفمسؾمماالجؿؿاع
م30

م19

اظؿقدؼاتماظيتمتواجهماظشؾابماظؾقيبميفمزلماظعوٌةماظرضؿقةماٌكدراتماظرضؿقةم"أمنوذجا"مدرادةم

محاظةمظعقـةمعنماٌكؿصنيممبفالمسالج،ورساؼةمعدعينماٌكدرات،واٌؤثراتماظعؼؾقة.

ماٌرجم\جاععةمبـغازيمم-طؾقةماآلدابمواظعؾوممم-منالءمصؿقيماظزؼاغيد.مم

م50

م20
م)ترمجةمعنماظؾغةماالنؾقزؼةماىلماظعربقة(مبنيمإدعانماٌكدراتموماغؿقارماٌراػؼني:مدرادةمغظرؼة

م75 اٌعفدماظعاظيمظؾؿؿرؼضموتؽـوظوجقاماظصقة،مضلمماظطبماظـػلي،ماٌغربم-ممجالمطلقؽلومأ.م

م21

االحنرافمواٌكدراتم"ماظضؾطماالجؿؿاسيماألدرىمودورهميفممحاؼةموهصنيماألبـاءمعنم

م)درادةمتؼققؿقةمظؾواضعماألدرىماظؾقيب(مواٌؤثراتماظعؼؾقةم"

 ظقؾقام-زظقنتم-باىاععةماالمسرؼةماالدالعقةم-طؾقةماظرتبقةم-أ.مابوبؽرمعقالدماظرتؼؽيم
م87

م22

ماألبعادماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمظؿعاريمووارةماٌكدراتمبنيماظشؾابماظؾقيب

مسقـةمعنمأراءمووجفةمغظرمرجالماألعنممبدؼـةمترػوغةدرادةمعقداغقةمسؾىم

مجاععةماظزؼؿوغةم–طؾقةماظرتبقةمم–د.معصطػىمخؾقػةمإبراػقمم

م99

م23
مماٌكدراتمواثارػاماالجؿؿاسقةمواظـػلقةمواالضؿصادؼة

مصؿققةماظؿوعيمطعقمأ.مم-مسزؼزةمحمؿدمضومد.
م117

م24

مدرادةمسؾىمسقـةمعنمرؾؾةماىاععاتماظؾقؾقةمم:اظوصمماالجؿؿاسيماٌرتؾطمبؿعاريماٌكدرات

مجاععةماٌرضب،مظقؾقام-مطؾقةماآلدابم-مد.مصائزةمداملمضرؼػة

 جاععةمررابؾس،مظقؾقامم-د.ممجقؾةماهلاديمعػؿاحمبنمحمؿد
م135

م25

)مدرادةمعقداغقةمسؾىمسقـةمعنماٌدعـنيممبصؾقةممتأثريماٌكدراتمسؾىماظعالضاتماالجؿؿاسقة

ممتـرادت(األعراضماظعؼؾقةم

ماىزائرم–جاععةماياجمعودىمأقمأمخوكممتـرادتمم-معفرؼةمخؾقدة  د.

م156
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 الصفحة العناوين ت

م26

درادةمعقداغقةمم-مواجملؿؿعماألدرةسؾىممواألثاراألدؾابمم-االجؿؿاسقةمظؿعاريماٌكدراتماألبعاد

ممبدؼـةماظزاوؼة

 اظزاوؼةجاععةمم-مطؾقةماآلدابم-مد.موجدانمأبواظؼادمماٌقؾودي
م169

م27

ادؾابمتعاريمذؾابم)م-يفماجملؿؿعماظؾقيبمواٌؤثراتماظعؼؾقة تعاريموادعانماٌكدراتمواضع

م(عدؼـةمدؾفاممنوذجا

 طؾقةماآلداب،مجاععةمدؾفا،مظقؾقامم-مغادؼةمسؾيماٌفديمسؾداظـيب
م204

م28
ماالثارماالجؿؿاسقةمظؿعاريماٌكدراتمسؾىماجملؿؿع

مجاععةمبـغازيم-طؾقةماآلدابمم-مجربؼلمحمؿدد.مسؾداظػؿاحمسؾداظرحقمم
م222

م29

ماظعواعلماٌؤدؼةمالغؿؽاسماظشؾابماٌؿعاصنيمعنمإدعانماٌكدرات

مدطقفم–جاععةمحمؿدماظقاعنيمدباشنيممم-راووسمذاضورد.م

ادؿشاريمسالجمإدعانمورئقسمصرؼقمدسممأػاظيماٌدعـنيمممبرطزمناحات+مم-مسؾاسم شـقؿةأ.م
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 كمسة / لػاء خالج أحسج التجاني مازف كزيخ الجاخمية
  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ايًة أؤكج عمى رغبة كحخص كزارة الجاخمضة بحكػمة الػحجة الػششضة عمى جعل ممف الُسخجرات بج
كالسؤثخات العقمضة أكلػية. نطخا لسا تذكمو السخجرات كالسؤثخات العقمضة مغ تيجيج خصضخ لضذ عمى 
السجتسع المضبي فحدب بل ككل السجتسعات اإلندانضة, فخصػرة الػضع كتشامي كإستفحاؿ كارثة 
الُسخجرات عمى السدتػػ السحمي كاإلقمضسي كالجكلي إتجارًا كتيخيبًا كتعاشضًا كإدمانًا, كحجع السذكمة 

 .تتصمب فيسًا كتحمضبل عسضقضغ كتقضضع مػضػعي
 .لقجراتشا الخسسضة كالسجتسعضة في السػاجية -أكاًل :
ضة جخاء السخجرات حرخ مرادر التيجيجات القائسة كالسحتسمة عمى مجتسعاتشا اإلندان -ثانضًا:

 .كالسؤثخات العقمضة
تػسضع كتعديد قاعجة البحث العمسي كالتفكضخ اإلستخاتضجي كإنذاء مخصج دكلي كقائي ُيعشى  -ثالثًا:

 .بالجخيسة كالُسخجرات
كىػ ما دعانا لتشطضع السؤتسخ الجكلي األكؿ حػؿ تجاعضات الُسخجرات كالسؤثخات العقمضة عمى 

دانضة لتبادؿ األفكار كاآلراء كالتجارب كبشاء الترػرات كالسبادرات كفقًا اأُلسخة كالسجتسعات اإلن
 . لسشيجضة عمسضة مػضػعضة ميشضة تخررضة

إف السذاركة الػاسعة في السؤتسخ مغ عجيج الجكؿ العخبضة كاإلتحاد األكركبي ككجػد نخبة مغ 
مؤسدات كمشطسات دكلضة  األساتحة مغ بعس الجكؿ العخبضة في المجشة العمسضة كاإلستذارية كعـد

الحزػر كالسذاركة في فاعمضات السؤتسخ يجدج كيعكذ الخغبة الرادقة كاإلحداس بالسدؤكلضة 
 .األخبلقضة كالسيشضة تجاه محاربة الُسخجرات كمحاكلة تصػيقيا كالحج مغ تشامضيا كتفذضيا 
كلضة, كأف ُنديع في نصسح في ىحا السقاـ أف يقجـ السؤتسخ شخحا كحمػال عسمضة كمبادرة محمضة د

االرتقاء باألداء السؤسدي كاألمشي في مجاؿ مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كتعديد التعاكف 
بضغ الجكؿ كتصػيخ التشدضق كالتكامل كالتخابط كتفعضل اإلتفاقضات الجكلضة كاإلقمضسضة كالثشائضة كالحج 

ة كإيجاد مشطػمات عبلجضة كقائضة في مغ تشامي الُسخجرات كالسؤثخات العقمضة كمآسضيا السفجع
 . مجتسعاتشا

ختامًا أحضي كل الجيػد التي بحلت كتبحؿ مغ قبل المجاف التحزضخية كجيػد رئاسة السؤتسخ كعمى 
رأسيا الجكتػر دمحم عبجالخحسغ الفضتػرؼ/ رئضذ السؤتسخ ك الجكتػرة/ مدعػدة األسػد ككضل كزارة 
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جيػد األساتحة العخب ككحلظ السذاركضغ كسا أحضي بذكل كبضخ التخبضة كالتعمضع لمذؤكف التخبػية ك 
كأثسغ الجكر السسضد كالستسضد لكبًل مغ السدتذار المػاء/ عراـ التخساكؼ مجيخ اإلدارة العامة 
لسكافحة السخجرات مداعج كزيخ الجاخمضة السرخؼ األسبق الخئضذ الفخخؼ لمسؤتسخ كعقضج إبخاىضع 

العامة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة الخئضذ الفخخؼ لمسؤتسخ,  الدشخيشي نائب مجيخ اإلدارة
كالجكتػر عسخ عثساف/ نائب كزيخ التزامغ السرخؼ كمجيخ صشجكؽ مكافحة اإلدماف عزػ 
اليضئة االستذارية بالسؤتسخ, كالجكتػر إدريذ حفضزة السبخكؾ رئضذ مجمذ إدارة صشجكؽ 

ار مجيخ مدتذفى الخازؼ لؤلمخاض الشفدضة كالعربضة كسا الزساف اإلجتساعي, كاألستاذ/ دمحم غػ 
أثسغ الجيػد السبحكلة في السؤتسخ مغ قبل جياز السباحث الجشائضة كعمى رأسو عسضج محسػد 
عاشػر كاإلدارة العامة لسكافحة الُسخجرات كالسؤثخات العقمضة بالػزارة كعمى رأسيا عسضج/ عادؿ 

  .عبجالعديد
لجاخمضة لغ نجخخ جيجًا إلنجاح ىحا الحجث العمسي السسضد كالتاريخي كنؤكج بأنشا في كزارة ا
 .كسشجعع بقػة مخخجاتو

 
 حفع هللا لضبضا
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 الجكتػر دمحم عبج الخحسغ الفيتػري رئيذ السؤتسخكمسة / 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الجكلي يدعجنا كيذخفشا أف نخحب بكافة الزضػؼ كالحزػر كل بأسسو كصفتو لفاعمضات السؤتسخ 
األكؿ لتجاعضات السخجرات كالسؤثخات العقمضة عمى األسخة كالسجتسعات اإلندانضة كالحؼ تشعقج 

مغ الدضج  كدعع شخري بخعاية كخيسة 2021نػفسبخ 18الى 9فاعمضاتو بصخابمذ في الفتخة مغ 
ألسػد معالي كزيخ الجاخمضة لػاء خالج أحسج التجاني مازف كبخئاسة فخخية مغ الجكتػرة مدعػدة ا

ككضل كزارة التخبضة كالتعمضع لمذؤكف التخبػية ككعسضج محسػد عاشػر العجضمي رئضذ جياز السباحث 
الجشائضة كلػاء عراـ التخساكؼ مجيخ إدارة مكافحة السخجرات السرخية األسبق كمداعج كزيخ 

ات العقمضة. الجاخمضة .كعقضج إبخاىضع مرباح الدشخيشي نائب مجيخ إدارة مكافحة السخجرات كالسؤثخ 
 .كعسضج صبلح الجيغ مرصفى بغ سمضساف مجيخ إدارة العبلقات كالتعاكف بػزارة الجاخمضة

كجامعة صبخاتة كصشجكؽ  جياز السباحث الجشائضةكبسداىسة كدعع مادؼ كمعشػؼ مغ قبل 
اإلدارة العامة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كمشطسة  بالتعاكف مع ك   الزساف اإلجتساعي

السخصج المضبي لؤلسخة كمدتذفى الخازؼ لؤلمخاض الشفدضة كالعربضة كجامعة غخياف ككمضة 
 . السػاكب الجكلضة لمعمـػ اإلدارية كالسالضة كمرمحة الجسارؾ

يأتي مؤتسخنا الجكلي ىحا تتػيجا لخحمة عصاء كمبادرات شخرضة مجاىا الدمشي إثشضغ كثبلثضغ سشة 
ل خبلليا كلع نسل كلع نحشث بقدٍع كلع نخغ عيًج كلع نخمف في مجاؿ الػقاية كالتحرضغ لع نك

كعًج كلع نشكز أك نختج أك نحضج عغ ثػابتشا الػششضة كالسيشضة أك نفخط في عقضجتشا كقضع مجتسعشا 
المضبي السدمع. خزشا كنخػض حخبشا عمى السخجرات كالسؤثخات العقمضة مغ مشصمقات إندانضة 

كساىسػا في إنجاح كافة ػلشا أعجاد مغ الخضخيغ كالخضخات كأخبلقضة كميشضة كديشضة كالتف ح
فالسخجرات إرتبصت كتختبط بالدمػكضات الذائشة كالخذائل كالسفاسج كالجخيسة كالعشف  السبادرات .

األسخؼ كتيتظ الشدضج اإلجتساعي كالخضانات اإلجتساعضة كالػششضة كالجخيسة كالزعف كالسيانة 
اإلرىاب  كاألمخاض الجدجية كالشفدضة كىي تذكل التيجيج رقع كالحلة كمػت الزسضخ كالجػسدة ك 

كاحج مكخر لئلندانضة كالتشسضة كالدمع اإلجتساعي كليحا نحارب السخجرات كنعتبخ الخىاف عمى 
 . تعاشضيا كإدمانيا رىاف عمى الجمار الذامل كالشياية السخدية األلضسة

يخضة لتبادؿ التجارب كاألفكار كتػسضع دائخة كقج كانت مبادرتشا السعدزة بعقج السؤتسخ فخصة تار  
السذاركة كالتذبضظ مع الجيات السعشضة في الجاخل كالخارج كاإلستفادة مغ الخبخات العخبضة 
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كاألجشبضة كاإلشبلع عمى آخخ السدتججات كتصػيخ آلضات السػاجية . ك مثل السؤتسخ نقصة تحػؿ 
ػ تػسع قاعجة فزاءات البحث العمسي كالتفكضخ تاريخي في السذيج كأضفى بعجًا ميسًا كحضػيًا كى

العمسي السشيجي في تشاكؿ كمعالجة قزضة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كتجاعضاتيا .كنشتيد 
الفخصة لمتخحع عمى أركاح مغ سقصػا كتخجمػا مغ أبصاؿ الخط األمامي في السػاجية مع 

لتزحضة كالعصاء كالتفاني في تحقضق السخجرات كالجخيسة كنجعػا بالذفاء لمجخحى كنثسغ عالضا ا
كعمى رأسيا جياز كالعدكخية الجاعسة كالسدانجة  األمغ كاالستقخار مغ قبل كل السكػنات األمشضة

كالقػات البحخية المضبضة  السباحث الجشائضة كاإلدارة العامة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة
جائحة كالتعامل الجكلي كالسؤثخات العقمضة  ت كحخس الحجكد.  كلقج آف االكاف إلعبلف السخجرا

  .كالسحمي معيا كجائحة لذجة أخصارىا كتيجيجاتيا لؤلمغ اإلنداني كإلجتضاحيا دكلشا كمجتسعاتشا
 .ختامًا 

لكل الجيػد التي أسيست بفاعمضة في إنجاح فاعمضات  أتقجـ بكل ىاالت الذكخ كالتقجيخ كاإلحتخاـ
دضج معالي كزيخ الجاخمضة لػاء خالج أحسج التجاني مازف راعي ال جيػد السؤتسخ كعمى رأسيا 

السؤتسخ الحؼ دعسشي بقػة كشجعشي كسانجني كذلل كافة الرعاب أمامي ك عسضج محسػد عاشػر 
عسضج ككحلظ رئضذ جياز السباحث الجشائضة كالخئضذ الفخخؼ لمسؤتسخ كالحؼ دعسشي كدعع السؤتسخ 

امة لسكافحة السخجرات كلػاء عراـ التخساكؼ الخئضذ الفخخؼ عادؿ عبج العديد مجيخ اإلدارة الع
كالجكتػرة مدعػدة األسػد الخئضذ الفخخؼ كعقضج إبخاىضع الدشخيشي الخئضذ الفخخؼ كعقضج أبػالخبضع 

صبلح الجيغ بغ سمضساف الخئضذ الفخخؼ  سضجستذارية كعة اإلضئسمضساف الباركني رئضذ الي
خالج الفار السشدق العاـ كاألستاذ مخاد الذتضػؼ نائب رئضذ  كالجكتػر إدريذ إحفضطة كالجكتػر

السؤتسخ كاألستاذ محسػد أعطضع رئضذ المجشة االعئلمضة كاالستاذ مرصفى حسضج عزػ المجشة 
اإلعبلمضة كعقضج دمحم الذخيف رئضذ لجشة العبلقات كالتػاصل كاالستاذ جسعة غخس هللا رئضذ 

ستاذ مفتاح أمدضمخ مقخر المجشة التحزخية كالجكتػرة حشاف لجشة الذؤكف اإلدارية كالسالضة كاأل
القاضي الشاشق بإسع السؤتسخ كالسقجـ نػرؼ يعقػب السزػؼ رئضذ لجشة الجعع التقشي كالفشي 

كالجكتػرة زىخة قذقر رئضذ المجشة العمسضة ككافة كعقضج كلضج قشضجضػة رئضذ لجشة التقضضع كالستابعة 
ستذارية كالسذاركضغ عزاء المجشة التحزضخية كالعمسضة كاليضئة اإلأ  جيػد الجيات الستعاكنة ك
  .بالبحػث كالعخكض

 كفقشا هللا إلى ما يحب كيخضى
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 عسيج محسػد عاشػر العجيميكمسة /
 الخئيذ الفخخي لمسؤتسخ رئيذ جياز السباحث الجشائية

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   
كالتاريخي السسضد كالستسضد في لضبضا كنحغ في أسجل شكخنا كتقجيخنا ليحا الجيج الغضخ مدبػؽ 

جياز السباحث الجشائضة نفتخخ بسذاركتشا كمداىستشا الفاعمة في السؤتسخ الجكلي األكؿ حػؿ 
السخجرات كالسؤثخات العقمضة. ىحا السؤتسخ الحؼ يسثل فخصة كبضخة لخسع سضاسات ججيجة في 

كضع آلضات كبخامج كخصط تػاكب التغضضخ السػاجية مع آفة السخجرات كتشطضساتيا اإلجخامضة ك 
 الحاصل في البضئة اإلجخامضة في مجاؿ تجارة كتيخيب كإنتاج كزراعة السخجرات كالسؤثخات العقمضة.
إنشا جسضعا معشضػف بسػاجية كارثة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كتجاعضاتيا عمى مجتسعاتشا 

ة كالجيشضة كاإلندانضة. كذلظ لسا تذكمو السخجرات اإلندانضة مغ مشصمق السدؤكلضة األخبلقضة كالسيشض
كالسؤثخات العقمضة مغ تيجيج خصضخ لمدمع كاألمغ اإلجتساعي كالدبلـ األسخؼ كما يختبط بيا مغ 

 رذائل كمفاسج كجخائع كعشف كتفكظ أسخؼ كإنيضار أخبلقي. 
الحؼ رعى السؤتسخ الذكخ كل الذكخ لمدضج معالي كزيخ الجاخمضة لػاء خالج أحسج التجاني مازف 

 كدعسو كذلل كافة الرعاب مسا أسيع بذكل كبضخ في إنجاحو كإضياره بالرػرة السثمى. 
الذكخ لخئاسة السؤتسخ كعمى رأسيا الجكتػر دمحم عبج الخحسغ الفضتػرؼ رئضذ السؤتسخ كالحؼ نكغ  

 لو كل التقجيخ كاإلحتخاـ كنثق في قجراتو كميارتو السيشضة التخررضة .
جيػد التي بحلت التحضة كالتقجيخ كنؤكج مغ ججيج حخصشا عمى أف تكػف مخخجات السؤتسخ كلكل ال

 عسمضة كقابمة لمتحقضق. 
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 كمسة /عسيج عادؿ عبجالعديد عسخ
 مجيخ عاـ اإلدارة العامة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمية

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
العامة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة أتقجـ أصالة عغ نفدي كنضابة عغ مشتدبي اإلدارة 

كزيخ الجاخمضة لػاء خالج أحسج التجاني مازف  بكل ىاالت الذكخ كالتقجيخ كاإلحتخاـ لسعالي الدضج /
عمى جيػده السبحكلة كدعسو كرعايتو الكخيسة لمسؤتسخ الجكلي األكؿ لتجاعضات السخجرات كالسؤثخات 

عات اإلندانضة ىحا السؤتسخ الحؼ نعجه نقصة تحػؿ في تاريخ مكافحة العقمضة عمى األسخة كالسجتس
السخجرات كالسؤثخات العقمضة كفي السذيج المضبي األمشي بالسفيػـ الذامل كػف السخجرات كالسؤثخات 
العقمضة أكبخ تيجيج لمسجتسع كالجكلة .كنحغ مغ جيتشا لغ نحخخ جيجا في إنجاح فاعمضات ىحا 

ضف مخخجاتو بالرػرة السثمى كبشاء رؤية إستخاتضجضة في مػاجية السخجرات السؤتسخ كالدعي لتػض
 كالسؤثخات العقمضة كفقا لمسؤشخات كالسعصضات العمسضة.

ختاما أحضي كافة الجيػد التي أسيست في تشطضع كعقج السؤتسخ بالرػرة السثمى كعمى رأسيا 
كأعزاء الخئاسة كالمجشة التحزضخية جيػد الدضج رئضذ السؤتسخ الجكتػر دمحم عبجالخحسغ الفضتػرؼ 

 ستذارية كالجيات الستعاكنة كالسذاركضغ مغ داخل كخارج لضبضا. بكل مكػناتيا ك اليضئة اإل
 .كفق هللا الجسضع
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 كمسة /   أ.د مدعػدة عمى األسػد
 الخئيذ الفخخي لمسؤتسخ ككيل كزارة التخبية كالتعميع لمذؤكف التخبػية

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا
إف مذكمة الُسخجرات ذات أكلػية قرػػ تعسل كل شعػب العالع عمى مػاجيتيا كالتقمضل مغ 
آثارىا الدمبضة, التي مغ شأنيا أف تزعف مػاردىا البذخية, كتقزي عمى آماليا في تحقضق حضاة 
ة افزل لذعػبيا, كعشجما نتحجث عغ السػارد البذخية القادرة فيحا يعشي أنشا نحتاج الى خمق بضئ
سمضسة قادرة عمى جعل السػاشغ في دائخة الفعل الجائع السدتسخ, الحؼ يعػد بالشفع السادؼ 
كالسعشػؼ, بحضث يدتغل كافة الصاقات الذابة السػجػدة أفزل استغبلؿ, كيػجييا أفزل تػجضو 
فتقزي أكقاتيا في كل ما ىػ مفضج, كنبتعج بيا عغ الفخاغ الحؼ سضقػدىا حتسا لمبحث عغ البجائل 
التي يػفخىا مخكجػ السخجرات كتجارىا, كتجعل مغ ىحه السػارد البذخية فخيدة سيمة ليع. كىحا 
يدتجعي انتياج سضاسة تػعضة تشصمق مغ البضت الى السجرسة الى الذارع, بسذاركة كسائل اإلعبلـ 
 كالتػاصل االجتساعي, ككل ما تقجمو التقشضة الحجيثة مغ شخؽ سخيعة لمػصػؿ الى أكبخ شخيحة
مسكشة مغ السدتيجفضغ بالتػعضة. كنحتاج في قصاع التعمضع الى التخكضد عمى تجريب السعمسضغ عمى 
شخؽ التػعضة األخبلقضة كالجيشضة كتزسضشيا في السشاىج كالحرز الجراسضة, باإلضافة إلى 
التخكضد عمى األخرائي اإلجتساعي الستػاجج داخل السؤسدات التعمضسضة كجعمو ذراعا مغ أذرع 

تػعضة مغ خبلؿ تذجضعيع كمجىع بكتضبات كمشاشضخ لمتػعضة مغ خبلؿ التعاكف كالتذبضظ مع ال
اإلدارة العامة لسكافحة الُسخجرات لزساف إستسخار العسمضة التػعػية, ككحلظ التخكضد عمى مشاىج 
التخبضة الػششضة بحضث تخاشب العقػؿ الرغضخة بسا يتشاسب كلغة العرخ دكف تجاىل لميػية 

 كث الثقافي.كالسػر 
كالنشا جدء مغ ىحا العالع نجج أنفدشا ممدمضغ بالجفاع عغ كجػدنا أماـ خصخ السخجرات الحؼ نخاه 
يتفاقع كل يػـ, كيصخؽ كبكل جخأة أبػاب حضاتشا, متدمبل الى بضػتشا كمجارسشا, كمقار أعسالشا, 

أنشا بسأمغ مغ يختخؽ خرػصضاتشا كيفخض نفدو عمى تفاصضل يػمضة كثضخة نعضذيا, كال نذعخ 
 ىحا الخصخ مالع نتخح كافة الخصػات التي مغ شأنيا أف تحسضشا كتحفع مدتقبل أجضالشا القادمة.
كليحا عمضشا أف نعسل جسضعا يجا بضج, كنؤسذ الستخاتضجضة كششضة تذسل كل القصاعات مغ تعمضع 
غ كصحة كأمغ كشخشة كقزاء, كنتعاكف كدضاسضضغ, كأكاديسضضغ, كمعمسضغ, كأخرائضض
اجتساعضضغ, كداعسضغ نفدضضغ, كأشباء, كرجاؿ شخشة, كأكلضاء أمػر, ككل مغ ييتع ألمخ ىحا 
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الػشغ فالخصخ كبضخ كالببلء سضعع الجسضع إذا غفمشا كلػ لحطة عغ ىحا الػباء الحؼ ال يبقي كال 
 يحر.

تخامي ختاما أكد أف أعخب لمدضج معالي كزيخ الجاخمضة المػاء خالج مازف عغ بالغ تقجيخؼ كإح
كخالز شكخؼ إلقامتو ىحا السؤتسخ كدعسو كرعايتو كحخصو الذجيج عمى إنجاحو كسا أتػجو 
بالذكخ لخئاسة السؤتسخ كعمى رأسيا الدضج الجكتػر دمحم الفضتػرؼ رئضذ السؤتسخ ككحلظ المجاف 

 التحزخية. 
 حفع هللا ببلدنا كأكالدنا
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 كمسة الديج /   بػلياؾ أكؾ سيخي 
 مع الستحجة السعشي بالُسخجرات كالجخيسة في ليبيامجيخ مكتب األ

 عػاقب السخجرات كالسػاد ذات التأثضخ الشفداني عمى األسخة كالسجتسعات البذخية في لضبضا
 2021 9نػفسبخ 

الدضج معالي كزيخ الجاخمضة/ الدضج المػاء خالج مازف, الدادة الحزػر الكخيع, سضجاتي كسادتي, 
أعخب عغ جديل الذكخ كالتقجيخ لسشطسي السؤتسخ المضبي كيتذخؼ  في البجاية, اسسحػا لي أف

مكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات كالجخيسة أف يذارؾ في فعالضات السؤتسخ الجكلي االكؿ 
بذأف " تجاعضات السخجرات كالسؤثخات العقمضة عمى األسخة كالسجتسعات البذخية في لضبضا"" تتسثل 

الستحجة السعشي بالسخجرات كالجخيسة في ىحا السجاؿ في العسل مع  كالية بخنامج مكتب األمع
 -: الجكؿ االعزاء عمى

 –مكافحة عخض السخجرات كالصمب عمضيا  
  الحفاظ عمى صحة األذخاص السختيشضغ عمى السخجرات 

اسسحػا لي في البجاية أف أذكخ الدادة الحاضخيغ بأف لضبضا قج صجقت عمى االتفاقضات الجكلضة 
  -: ضدضة ثبللث لسخاقبة السخجرات كىىالخئ

 – 1972برضغتيا السعجلة ببخكتػكػؿ سشة  1961اإلتفاقضة لمسخجرات لدشة  .
 – 1971إتفاقضة السؤثخات العقمضة لدشة  .

كاتفاقضة األمع الستحجة لسكافحة االتجار غضخ السذخكع في السخجرات كالسؤثخات العقمضة لدشة  - 
1988 . 

تكاممة كتيجؼ إلى ضساف تػافخ السخجرات كالسؤثخات العقمضة لؤلغخاض الصبضة كىحه اإلتفاقضات م
كالعمسضة كمشع تدخيبيا كتعاشضيا. كىحه االتفاقضات الستخابصة كالستعاضجة مكخسة في صكػؾ أحجث 

بذأف مذكمة السخجرات  2016عيجًا مثل الػثضقة الختامضة لمجكرة اإلستثشائضة لمجسعضة العامة لعاـ 
 . ةالعالسض

أشمق السكتب إستخاتضجضتو  2021كيعسل السكتب في إشار الركػؾ الدالف ذكخىا. كفي عاـ 
 . 2030كرؤيتو اإلستخاتضجضة ألفخيقضا  2025-2021لمفتخة 

 – . اإلستخاتضجضة األكلى تذجد عمى معالجة مذكمة السخجرات كالترجؼ ليا 
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ديد صحة الشاس مغ خالل مخاقبة كاإلستخاتضجضة الثانضة تزع في السقجمة العسل عمى تع - 
  متػازنة لسكافحة السخجرات

كىشا في لضبضا, يشجرج عسمشا في إشار بخنامجشا اإلقمضسي لمجكؿ العخبضة لسشع كمكافحة الجخيسة 
كاإلرىاب كالتيجيجات الرحضة كتعديد نطع العجالة الجشائضة تسذضًامع السعايضخ الجكلضة لحقػؽ 

رات عمى الرعضج العالسي كفي الذخؽ األكسط كشساؿ إفخيقضا تحجيًا كيسثل تعاشي السخج  اإلنداف
كاضحَا كحالضَا لمبمجاف. كىشاؾ زيادة مغ حضث عجد كنػع السػاد عمى حج سػاء, كباألخز عشجما 

 . يتعمق األمخ بالسػاد الججيجة ذات التأثضخ الشفداني
لذباب كالفئات السدتزعفة كمغ خبلؿ التخكضد عمى مشع تعاشي السخجرات غضخ السذخكعة بضغ ا

يسكغ السديج مغ الجعع مغ لمحكػمات أف تحج مغ تأثضخ تعاشي السخجرات عمى مجتسعاتيا. كيمقى 
ىحا أيزًا خالل استجابات العالج الرحي اللزصخابات الستعمقة بتعاشي السخجرات كأنذصة انفاذ 

 . القػانضغ الجاعسة
ىحه السقػلة برفة خاصة كنحغ نعضر في عرخ كقج نعمع أف الػقاية خضخ مغ العالج. كترجؽ  

.كالػقاية مغ تػابع تعاشي السخجرات فعالة لمغاية مغ حضث التكمفة, كلكغ فقط  19 -ضجڤجائحة كػ 
 10إذا استشجت إلى العمع كتع تشفضحىا بصخيقة صحضحة. كعشجما نشجح في ذلظ, سشدتصضع تػفضخ 

تكالضف العبلج الرحي كمكافحة الجخيسة في عمى األقل لكل دكالر يشفق فضسا يتعمق ب راتدكال
 .السدتقبل, نحغ أيزًا مدتقبل الذباب كالفئات السدتزعفة

ككخصػة أكلى نحػ مذاركتشا, كاستكسااًل لججكؿ األعساؿ الخائع ليحا السؤتسخ, أشعخ باإلمتشاف  
شي لخؤية فخصة مكخسة لدمضمي كديع معمػؼ, الحؼ يشدق بخنامج مكتب األمع الستحجة السع
بالسخجرات كالجخيسة بذأف الػقاية عمى الرعضج العالسي, لضقجـ لسحة عامة عغ السعايضخ الجكلضة 

كضعيا مكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات كالجخيسة بذأف الػقاية مغ تعاشي السخجرات  لتيا
كيعكذ كضف أف كضع نسػذج استخاتضجي لئلستجابة في مجاؿ كضع الدضاسات بسا يتساشى مع 
مثل ٫ىحه السعايضخ لغ يقترخ عمى مداعجة مشع الذباب عغ استخجاـ السخجرات في لضبضا فحدب 

االدتخاتضجضة , كبالشطخ إلى أكجو الزعف السذتخكة التي تع تشاكليا, ستداعج لضبضا  جابةىحه االدت
 : عمى إنذاء نطاـ كقائي يجعع في الػقت نفدو مشع

 – نذػب الرخاعات .
 – تعاشي السخجرات .
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 -(بسا في ذلظ عشف الذباب كالعشف ضج األصفاؿ كأشكاؿ أخخؼ لمعشف )العشف  . 
  – الجخيسة .

 – . العقمضة األمخاض
  -العجيج مغ العػاقب االجتساعضة كالرحضة الدمبضة األخخػ  .
كمغ شأف ىحه الصخيقة أف تداعج لضبضا عمى التحخؾ نحػ تحقضق العجيج مغ أىجاؼ التشسضة  

 2030 السدتجامة لعاـ
إف إستجابة الرحة العامة لزاىخة تعاشي السخجرات كاإلعتساد عمضيا عمى أساس العمع كحقػؽ  

اإلنداف اصبحت ضخكرة كلع تعج مدألة لمسشاقذة أك اإلختضاركنتصمع إلى التعاكف معًا في نيج 
ػ صحي إيداء السخجرات يخكد عمى دعع التشسضة الرحضة كاآلمشة لمضافعضغ كىحا سضزسغ ليع نس

 . مخحمة البمػغ, مغ أجل مدتقبل أكثخ إشخاقًا في لضبضا كاشكخكع لحدغ استساعكع إلىآمغ 
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 كمسة /  سعادة الدفيخ خػسيو أنصػنيػ ساباديل سفيخ اإلتحاد األكركبي في ليبيا 
 مسثل األتحاد األكركبي

 أصحاب الدعادة, الدضجات كالدادة,
ػ ساباديل, يذخفشي أف أكػف معكع الضـػ بالشضابة عغ بالشضابة عغ سعادة الدفضخ خػسضو أنصػنض

 .االتحاد األكركبي
اسسحػا لي أكاًل أف أىشئ كزارة الجاخمضة المضبضة عمى تشطضع ىحا السؤتسخ الجكلي األكؿ حػؿ 
السخجرات كاآلثار العقمضة كتأثضخىا عمى األسخة كالسجتسعات اإلندانضة. يفتخخ االتحاد األكركبي 

ككاالت أكركبضة. في األياـ السقبمة, ستدتسعػف  3ؤتسخ مغ خبلؿ مداىسات مغ بسذاركتو بالس
إلى مداىسات مغ زمبلئشا مغ مخكد السخاقبة األكركبي لمسخجرات كاإلدماف, كككالة االتحاد 

 .األكركبي لمتعاكف في مجاؿ العجالة الجشائضة كككالة إنفاذ القانػف التابعة لبلتحاد األكركبي
ىي مثاؿ عمى تعاكنشا الجارؼ مع الدمصات المضبضة, كال سضسا كزارتي العجؿ ىحه السداىسات 

كالجاخمضة. كنتصمع إلى استسخار ىحا التعاكف كتعسضقو مع السؤسدات المضبضة ذات الرمة في 
 .األشيخ كالدشػات السقبمة

 "اتكالسخجع الخئضدي في ىحا الرجد ىػ البخنامج اإلقمضسي "االتحاد األكركبي لخصج السخجر 
(EU4MD)  الحؼ يخكد عمى التيجيجات األمشضة كالرحضة الستعمقة بالسخجرات مغ خبلؿ تػفضخ

أنذصة بشاء القجرات كتبادؿ الخبخات مع الستخررضغ الجاخمضضغ في مخكد السخاقبة األكركبي 
اـ, لمسخجرات كاإلدماف. تجعػ "األجشجة الججيجة لمبحخ األبضس الستػسط" التي تع تبشضيا في ىحا الع
إلى تعديد التعاكف في مكافحة الجخيسة السشطسة كالسخجرات كعشاصخ أساسضة لزساف الدبلـ 
كاالستقخار في مشصقة الجػار. يحجد األجشجة أيًزا الحاجة إلى تعاكف أقػػ بضغ ككاالت االتحاد 
كبي األكركبي, بسا في ذلظ مخكد السخاقبة األكركبي لمسخجرات كاإلدماف, كككالة االتحاد األكر 

لمتعاكف في مجاؿ العجالة الجشائضة كككالة إنفاذ القانػف التابعة لبلتحاد األكركبي, مع دكؿ ثالثة 
بذأف إنفاذ القانػف كالسدائل القزائضة. ييجؼ التعاكف السدتسخ في إشار بخنامج "االتحاد 
سضع األكركبي لخصج السخجرات" إلى السداىسة في تحدضغ الجاىدية الػششضة كاإلقمضسضة لج
التيجيجات الشاشئة الستعمقة بالسخجرات. يتصمع البخنامج أيًزا إلى تعديد التعاكف اإلقمضسي بضغ دكؿ 
الجػار كالػكاالت العاممة عمى مدتػػ االتحاد األكركبي, مثمسخكد السخاقبة األكركبي لمسخجرات 
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الة إنفاذ القانػف التابعة كاإلدماف, كككالة االتحاد األكركبي لمتعاكف في مجاؿ العجالة الجشائضة ككك
 .لبلتحاد األكركبي

سضجاتي كسادتي, ىشاؾ العجيج مغ التحجيات السذتخكة فضسا يتعمق بالسخجرات التي تذتخؾ فضيا 
 :بمجانشا. إذا تدسحػا لي, يسكششي تدمضط الزػء عمى بعس التحجيات كمغ أىسيا

جيج مغ السػاد, مثل العقاقضخ نخػ أسػاؽ مخجرات ديشامضكضة كسخيعة التغضخ حضث تػجج الع .1
الخاسخة )مثل اليضخكيغ كالقشب كالكػكايضغ, إلخ(, كالسػاد ذات التأثضخ الشفداني الججيج )مثل القشب 
الرشاعي, كالكاثضشػف, كالبشدكس الججيج, إلخ( كالسدتحزخات الرضجالنضة السديفة أك غضخ 

 السذخكعة )مثل التخامادكؿ غضخ السذخكع( يتع تجاكليا؛
 نذيج ابتكاًرا في بضع السخجرات كرقسشة أسػاؽ السخجرات؛ .2
كثخة السػاد, التي غالبا ما تكػف ذات آثار صحضة غضخ معخكفة, قج تؤدؼ إلى تفذي حاالت  .3

 تدسع حادة كأضخار قاتمة في كثضخ مغ الحاالت؛
خكد السخاقبة احتساؿ ضيػر تيجيجات ججيجة, كسا تع التأكضج عمضو في التقاريخ التي نذخىا م - 4

, فضسا يتعمق بالسضثامفضتامضغ السشتج في أفغاندتاف 2021األكركبي لمسخجرات كاإلدماف في عاـ 
 .مغ نبات اإلفضجرا

كمع ذلظ, ىشاؾ العجيج مغ التحجيات األخخػ التي لضدت خاصة بأكركبا أك لضبضا. لحلظ, فإف 
ضخكرية لفيع األمػر الستعمقة  جيػدنا السذتخكة لمتػصل إلى تحمضل استخاتضجي إقمضسي مذتخؾ

بالسخجرات بذكل أفزل عمى الجانبضغ األمشي كالرحي. فقط مغ خبلؿ ىحا الشػع مغ التحمضل, 
يسكغ لمبمجاف تصػيخ نيج استباقي ليحه الطاىخة التي تؤثخ عمى حضاة مػاششضشا. يجب أف تكػف 

متػازف كمتكامل, كالحؼ يجب  االستجابة لمسخجرات قائسة عمى األدلة كيتع تقجيسيا مغ خبلؿ نيج
 .في نياية السصاؼ الحكع عمضو بشاًء عمى تأثضخه عمى صحة مػاششضشا كسبلمتيع كرفاىيع

كلحلظ, فإف التقضضع الدخيع لحالة السخجرات كتأثضخ جائحة كػركنا عمى أسػاؽ السخجرات كتعاشي 
خقضة كالجشػبضة, كالحؼ ُنذخ السخجرات كالخجمات الرحضة الستعمقة بالسخجرات في بمجاف الجػار الذ

, يؤكج مججًدا أف البضانات القائسة عمى األدلة حػؿ حالة السخجرات ال تداؿ نادرة 2020في عاـ 
في جسضع أنحاء السشصقة. كمع ذلظ, تذضخ الشتائج إلى أف الػباء قج عدز, كربسا أسخع مسا كاف 

سخجرات في الجػار الجشػبي كالتػسع متػقًعا, كزاد في استخجاـ تصبضقات الياتف السحسػؿ لصمب ال
 .في تجاكؿ السخجرات غضخ التبلمدضة في مشاشق الجػار الذخقي
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مغ السخجح أف تربح ضاىخة الخقسشة اإلضافضة لدػؽ السخجرات تأثضًخا شػيل السجػ لػجائحة 
كػركنا. سضؤثخ بذكل خاص عمى خجمات إنفاذ القانػف, كالتي قج تحتاج إلى أف تكػف مجيدة 

ة بذكل كاٍؼ لمعسل في بضئة قج تبجأ فضيا االتراالت عبخ اإلنتخنت كاألدكات الخقسضة كميخ 
بالدضصخة بدخعة. عبلكة عمى ذلظ, فقج أدػ الػباء إلى تدخيع تصػيخ الخجمات الرحضة عغ بعج, 
بسا في ذلظ في مجاؿ اإلدماف, األمخ الحؼ قج يتصمب تشفضح كصضانة ُنيج مبتكخة يتع تكضضفيا 

 .الخجماتلتقجيع 
الدضجات كالدادة, ال يداؿ التعاكف الجكلي ىػ الدبضل الػحضج لمتغمب عمى الجخيسة الجكلضة كالسدائل 
ذات الرمة التي تسذ دكلشا. لحلظ, يدخ االتحاد األكركبي أف يؤكج أف استخاتضجضة االتحاد 

ة إلى كخصة العسل ذات الرمة تؤكج ىحه الحاج 2025-2021األكركبي الججيجة لمسخجرات 
زيادة الذخاكات. نحغ نتصمع إلى مديج مغ التعاكف معكع جسضًعا. أما اآلف, أشكخكع مخة أخخػ 

 .عمى استزافتشا معكع في بجاية ىحا السؤتسخ الياـ كأتسشى لكع مشاقذات مثسخة
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 كمسة / د. عسخ عثساف
  مجيخ صشجكؽ مكافحة كعالج اإلدماف  مداعج كزيخ التزامغ اإلجتساعي 

 )جسيػرية مرخ العخبية(
تعج مذكمة السخجرات أحج القزايا الخئضدضة التي يػلضيا السجتسع الجكلي اىتساما بالغا نطخا الف 
تجاعضاتيا تتجاكز الحجكد الجغخافضة, السضسا في ضل تشػع كتذابظ العػامل كاالسباب السؤدية الي 

جع عشيا اك الستغضخات التي تختبط بيا, تشامضيا تجارة كتعاشضيا كإدمانا أك في الستختبات التي تش
كلسا ليا مغ تأثضخ سمبي عمى كافة أشكاؿ الشذاط االجتساعي كاالقترادؼ ,كعمى العشرخ 
البذخؼ مغ الشػاحي الرحضة كالعقمضة كالشفدضة كاالجتساعضة, عبلكة عمى االضخار الكبضخة التي 

 ترضب االقتراد كالتشسضة .
حػؿ تجاعضات السخجرات كالسؤثخات العقمضة عمى االسخة كالسجتسعات كيسثل السؤتسخ الجكلي األكؿ  

اإلندانضة, كالحؼ يحسل شعارا شجيج األىسضة كالجاللة في اف كاحج كىػ : ) مػاجية السخجرات 
مدؤكلضة تزامشضة ( حجثا ميسا لمغاية, كػنو يبخىغ بذجة مغ خبلؿ فعالضاتو ك أكراقو العمسضة 

الجكر شجيج الحضػية الحؼ يؤذيو العسل الجسعي في مػاجية السذكبلت  كمجاخبلتو القضسة عمى ذلظ
كالتحجيات السختمفة في السجتسعات اإلندانضة كإسياـ التزامغ اإلنداني في استعادة ىحه 
السجتسعات لسخكنتيا كعافضتيا, كالػاقع أف الثشاء مدتحق عمى ىحا الجيج العمسي الكبضخ كالخاع 

ؤتسخ كالحؼ يقف كراءه إحداس عسضق بالسدؤكلضة كقجرات إبجاعضة ال السبحكؿ في تشطضع ىحا الس
 حجكد ليا .

كتتبع أىسضة ىحا السؤتسخ مغ الخصػرة الذجيجة لقزضة السخجرات التي ثسل أحج القزايا السحػرية 
لؤلمغ القػمي ألكشانشا, إذ ال تقل خصػرتيا عغ خصخ مذكمة اإلرىاب, كحلظ فإف االىتساـ الحؼ 

ػمات السختمفة ليحه القزضة لضزفي مديجا مغ األىسضة عمى مؤتسخنا ىحا سعضا نحػ تػلضو الحك
صضاغة الخؤػ العمسضة لسػاجيتيا كفقا ألسمػب مشيجي رصضغ يدتشج الي الجراسات السضجانضة 
كالسعمػمات كالبضانات كاالحرائضات, كيخسع تجخبلت متكاممة لسحاصخة الطاىخة, كيتبع أسالضب 

األداء كتقضضع األثخ لتحقضق تقجـ في سبل السػاجية, كسا يخسع مبلمح خصة استفادة متكاممة لتقضضع 
 كافة الذخكاء ,مغ الحكػمة كالسجتسع السجني, مغ ىحه الجيػد الجساعضة كالتزامشضة .

كيأتي مؤتسخنا الجكلي الخاىغ في كقت تحخؾ فضو السجتسع الجكلي عمى نحػ حاسع لمتػصل الى 
ف سبل السزي قجما مغ أجل العسل السذتخؾ فالػثضقة الختامضة التي اعتسجت تػافق في اآلراء بذأ
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كالسعشػنة  2016باألجساع في الجكرة االستثشائضة لمجسعضة العامة لؤلمع الستحجة في الستحجة في 
التدامشا السذتخؾ بالترجؼ لسذكمة السخجرات العالسضة كمػاجيتيا عمى الشحػ فعاؿ, كتتزسغ أكثخ 

ة ممسػسة مغ أجل تشفضح نيج متػازنة كشاممة كمتكاممة لمترجؼ لسذكمة تػصض 100مغ 
 2019السخجرات العالسضة كمػاجيتيا عمى نحػ فعاؿ, كسا أف اإلعبلف الػزارؼ الرادر عاـ 

بعشػاف :" تعديد تجخبلتشا عمى السدتػيات الػششضة كاإلقمضسضة كالجكلضة لتدخيع تشفضح التداماتشا 
خجرات العالسضة كمكافحتيا " يؤكج كبذجة عمى السدؤكلضة التزامشضة لكل السذتخكة لسعالجة الس

السجتسعات اإلندانضة ككل الذخكاء كأصحاب السرمحة في مػاجية ىحه السذكمة شجيجة الخصػرة 
 كخضسة العػاقب .

إذ تفخض عمضشا السخحمة الحخجة التي تسخ بيا مجتسعشا االنداني, تحخكا غضخ تقمضجؼ تجاه قزايا 
سعاتشا السختمفة يشصمق مغ تزافخ حقضقي لمجيػد كالصاقات كاالبجاعات كإنكار لمحات, كسا مجت

يدتػجب تسكضغ البحث العمسي كالتخصضط السدتشج الضو مغ اف يكػنا القاشخة التي تقػد العسل في 
مختمف قزايا التي تػاجييا, كالت يبل تقبل أبجا بأنراؼ الحمػؿ بل تتصمب السػاجية الجادة 

 حاسسة ليا .كال
كمسا الشظ فضو, أف مػضػع مكافحة السخجرات يعج أحج السمفات الخئضدضة السصخكحة ضسغ 
أكلػيات العسل التشسػؼ في عالسشا السعاصخ, إذ تذضخ التقجيخات الي تدايج ىائل في اإلتجار 
دة بالسخجرات كتعاشضيا كإدمانيا بضغ شبابشا أمل السجتسع اإلنداني في الشيػض بحاضخة كقضا

فإف معجؿ استخجاـ السخجرات يرل الى  2020مدتقبمو, فبحدب تقخيخ السخجرات العالسي 
عاما, كسا يذضخ التقخيخ الي أف استخجاـ  63ك 15% مغ سكاف الحيغ تتخاكح أعسارىع بضغ 5.3

السخجرات زاد بذكل أسخع في البمجاف الشامضة مشيا في البمجاف الستقجمة, إال أف تتبع الطاىخة في 
لسشا العخبي يكذف عغ غضاب تقجيخات دقضقة لػاقع ىحه السذكمة فتارة ما تقجـ دكاًل تقجيخات عا

تسامًا, لكشيا تجسع عمى أف ىشاؾ إشكالضة كبضخة في إساءة استخجاـ السخجرات في العالع العخبي, 
 كىشاؾ رصج لديادة كبضخة في ذه السعجالت .

أنو يتعضغ عمضشا أف القضاـ بالكثضخ مغ الجيج بو  كتبضغ التقاريخ العالسضة حػؿ السخجرات بػضػح
لسعالجة األضخار الكثضخة التي تدببيا السخجرات عمى صعضج الرحة كالتشسضة كالدبلـ كاالمغ في 

 190,000جسضع مشاشق العالع, فعمى الرعضج العالسي, يقجر أف السخجرات تدبب ما ال يقل عغ 
 السؤثخات األفضػنضة . حالة كفاة سشػيًا, يعدؼ أغمبيا الى تعاشي
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كيسكغ مبلحطة االثار الخىضبة لتعاشي السخجرات عمى الرحة أيزًا في حالة اإلصابة بفضخكس 
 نقز السشاعة البذخية كالتياب الكبج كالدل السختبصة بتعاشي السخجرات .

يخد  كيذضخ الػاقع كحلظ الي ثسة ارتباط قػؼ بضغ مذكمة السخجرات كأىجاؼ التشسضة السدتجامة, إذ
في سضاؽ ىحه األىجاؼ تكمضف قػؼ باتخاذ تجابضخ قائسة عمى األدلة في مجالي الػقاية كالعبلج 

الستعمقة  5-3في عجة غايات مغ الغايات السشجرجة تحت أىجافيا الدبعة عذخ, كال سضسا الغاية 
نياية الستعمقة بػضع  3-3بتعديد الػقاية كالعبلج مغ تعاشي مػاد اإلدماف, بل كحلظ الغاية 

التي تذسل تعديد الرحة كالدبلمة العقمضتضغ,  4-3لػباء االيجز كمكافحة التياب الكبج, كالغاية 
الستعمقة بإنياء  2-16الستعمقة بالحج بقجر كبضخ مغ جسضع أشكاؿ العشف ,كالغاية  1-16كالغاية 

مغ تعاشي  جسضع أشكاؿ العشف ضج األشفاؿ, كإضافة الى ذلظ, تداىع تجابضخ الػقاية كالعبلج
(, كالحج مغ انعجاـ السداكاة بضغ  1مػاد اإلدماف القائسة عمى األدلة في الحج مغ الفقخ )اليجؼ
(, عبلكة عمى مداىسة في  10ك  5الجشدضغ كانعجاـ السداكاة االجتساعضة كاالقترادية )اليجفاف 

 ( .11جعل السجف أمشة كقادرة عمى الرسػد )اليجؼ
ي الحؼ تحقق في مػاجية مذكمة السخجرات في عجيج مغ السجتسعات كمع تدمضسشا بالشجاح الشدب

اإلندانضة, إال أنشا نؤكج أنو ال يداؿ يشبغي القضاـ بالكثضخ لزساف تسكضغ األشخاص, الحيغ ىع في 
أمذ الحاجة الي خجمات الػقاية كالعبلج كالخعاية الفعالة كالسدتشجة الى األدلة العمسضة مغ 

الخجمات, كسا كاف السدضخة مازالت مستجة كأف أمامشا عسل مكثف يتعضغ  االستفادة بضدخ مغ تمظ
 أف نقـػ بو مع كافة الذخكاء السعشضضغ .

كمع ما يبلـز جيػد الترجؼ ليحه السذكمة الخصضخة مغ مخاشخ كتحجيات, يحجكني االمل, بل 
يج متدق ك أنشي مقتشع أنشا ندضخ في شخيق الرحضح, كأنشا قادركف, يجًا في يج, عمى سمظ ن

متػازف كشامل كيفزي الى حمػؿ مدتجامة ليحه السذكمة كفضل بإحجاث األثخ السشذػد في حضاة 
 السبليضغ .

كنحغ في التجخبة السرخية ندعى بجيج دؤكب لخمق مجتسع سمضع معاؼ خاؿ مغ السخجرات, 
ات كمخاشخ كيتستع أفخاده بالػعي كالسعخفة كالسيارات الحضاتضة التي تسكشيع مغ مػاجية مغخي

السخجرات, تتكامل جيػد كافة مؤسداتو سعضًا نحػ خفس الصمب عمى تعاشي السػاد السخجرة 
كمشعو بذكل شامل كمتػازف كمتدق مع مجيػدات خفس العخض, مجتسع تتاح فضو الخجمات 
العبلجضة ذات الجػدة السختفعة, كفقا لمسعايضخ الجكلضة السعسػؿ بيا, بذكل مجاني كعادؿ دكف 
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كبدخية تامة لزحايا إدماف السخجرات, يعتسج اإلجخاءات الحكضة الكفضمة باستسخار تعافي  تسضضد
ىؤالء الزحايا كإعادة دمجيع مجتسعشا في سبضل تحقضق مػاجية فعالة كمدتجامة لسذكمة تعاشي 

 كإدماف السخجرات .
ت سضاساتشا كلقج استصعشا في الدشػات القمضمة الساضضة تحقضق كثضخ مغ الخصػات اليامة مضد 

الػششضة كبخامجشا كتجخبلتشا, إذ جخػ إشبلؽ العجيج مغ السبادرات كالبخامج التػعػية كالتأىضمضة في 
إشار الخصة الػششضة الخسدضة لخفس الصمب عمى السخجرات في مخحمتضيا األكلى كالثانضة مشح 

فع كعي كحتى االف, كذلظ لتصػيق تجاعضات السخجرات كحساية السجتسع مغ خبلؿ ر  2015
الذباب بسخاشخه كتػجضييع لسسارسة األنذصة الفشضة كالخياضضة كالتصػعضة باإلضافة الي ضخكرة 

 .استضعاب العائجيغ مغ اإلدماف, كإعادة تأىضميع اجتساعضا
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 كمسة /  أ. دمحم السبخكؾ غػار
 مجيخ عاـ مدتذفى الخازي لألمخاض الشفدية كالعربية

 سخعزػ الييئة اإلستذارية بالسؤت
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

كالربلة كالدبلـ عمى سضج السخسمضغ السبعػث رحسة لمعمسضغ كعمى الو كصحبو الصضبضغ الصاىخيغ 
 كمغ أىتجػ بيجييع الى يػـ الجيغ 

 معالي الدادة السحتخمػف كبل برفتو كأسسو 
 الدادة الزضػؼ .... الدادة الحزػر 
ـ عصخة بالسحبة كالرفاء مزسخة بعبضخ التخحاب كالثشاء أييا الجسع الكخيع أحضضكع بتحضة اإلسبل

 في ىحا المقاء العمسي الحؼ يتخح مغ محاربة السخجرات عشػنا كىجفا لو .
تطل السخجرات كالسؤثخات العقمضة آفة اجتساعضة إقترادية تيجد السجتسع البذخؼ بأسخه لسا تجمبو 

 ر في إستقخار كسبلـ مغ السخاشخ عمى السجتسع اإلنداني الحؼ يشبغي أف يعض
 الدادة الزضػؼ ...الدادة الحزػر

إف خصػرة السخجرات تدتػجب أف يعسل السجتسع اإلنداني بأسخه لسحاربة ىحه اآلفة التي التحسل 
اال الذخ كال تقػد اال لمتيمكة فػجب عمضشا كعمضكع كعمى مؤسدات السجتسع اإلنداني متسثمة في 

لجيشضة الدعي حثضثا لمقزاء عمى ىحه اآلفة كحساية األجضاؿ األسخة كالسجرسة ككحلظ السؤسدات ا
مشيا كأركد خرػصا عمى التشذئة اإلجتساعضة التي كمسا كانت فاعمة كقػية كمبشضة عمى أسذ 

 إيسانضة كركحضة كانت الذخرضة قػية كمتػازنة كسمضسة كستكػف كفق ىحه السعصضات 
 بسشأػ عغ التعاشي كاإلدماف كالتجارة 

 ختاما 
كػرة كزارة الجاخمضة عمى تشطضع ىحا السؤتسخ كعمى رأسيا الدضج معالي الػزيخ المػاء خالج مازف مذ

كالذكخ لمجكتػر دمحم الفضتػرؼ رئضذ السؤتسخ.كنؤكج مغ مػقع السدؤلضة إستعجادنا الجائع لمتعاكف 
 .تكالعسل سػيا لتحقضق األىجاؼ التي نربػا الضيا في حساية السجتسع مغ كيبلت السخجرا
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 الفار كمسة / أ . د : خالج السختار
 سؤتسخالمشدق عاـ 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
 كالحسج هلل الحؼ ىجانا ليحا كما كشا لشيتجؼ لػال أف ىجانا هللا
 الدضج معالي كزيخ الجاخمضة بحكػمة الػحجة الػششضة

 المػاء / خالج التضجاني مازف 
 لفضتػرؼ الدضج السدتذار / د. دمحم عبج الخحسغ ا

 رئضذ السؤتسخ
 الدادة / رؤساء كأعزاء المجاف التحزضخية كالعمسضة كاالستذارية كاإلعبلمضة بالسؤتسخ 

 الدادة / الزضػؼ كالحزػر كالسذاركػف في ىحا السؤتسخ
أسعج هللا صباحكع بكل خضخ , يأتي ىحا السؤتسخ الجكلي األكؿ حػؿ السخجرات كالسؤثخات العقمضة 

سخة كالسجتسع تحت شعار مػاجية السخجرات مدؤكلضة تزامشضة ضسغ سبل كتجاعضاتو عمى األ
الػقاية كالحج مغ انتذار ىحه الطاىخة التي شاؿ تأثضخىا عمى الفخد كاألسخة كالسجتسع فكانت الفكخة 
كاالنصبلقة مغ كزارة الجاخمضة شعػرا مشيا بسجػ انتذار ىحه الطاىخة في السجتسع المضبي بدبب 

ػامل , كانصبلقا مغ قشاعتيا بأف مػاجية ىحه الطاىخة الخصضخة ال يقترخ عمى العجيج مغ الع
السػاجية األمشضة فقط , كانصبلقا مغ دكر الجامعات في خجمة السجتسع مغ خبلؿ دراسة الطػاىخ 
االجتساعضة ككفق مشاىج البحث العمسي فقج رحبت جامعة صبخاتة كقامت بجعع ىحا السؤتسخ مغ 

بلقا مغ أىجافيا في خجمة السجتسع كقزاياه السختمفة , كحضث إف جامعة كافة الشػاحي انص
, كجاءت تدسضتيا لػجػد  2015صبخاتة ىي احجػ الجامعات المضبضة الحكػمضة تأسدت سشة 

مقخىا بسجيشة صبخاتة التاريخضة التي تقع في الغخب المضبي, بيا تدع عذخة كمضة عمسضة كثبلثة 
جاؿ البحث العمسي كمتحرمة عمى التختضب الثاني عذخ ضسغ مخاكد بحثضة , كمتسضدة في م
( 18000( جامعة لضبضة يجرس بيا حػالي )23مغ بضغ ) 2020ترشضف الجامعات المضبضة سشة 
عزػ ىضئة  1200معضجة كحػالي  450مػضف , ك 900شالبا كشالبة , كيعسل بيا حػالي 

 تجريذ.
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خ لو العجيج مغ الخسائل الجاخمضة كالخارجضة أىسيا أييا الدادة.... الكخاـ أف حزػركع ليحا السؤتس
اف حكػمة الػحجة الػششضة في لضبضا عازمة عمى كضع األسذ لبشاء االنداف كاالىتساـ بالعشرخ 
 البذخؼ كمكافحة الطػاىخ السشافضة لمجيغ اإلسبلمي كالقضع كاألخبلؽ , تحت شعار )عػدة الحضاة(.

فة كالترجؼ ليا ىػ كاجب ديشي ككششي كأخبلقي لكافة أييا الدادة ....أف مكافحة ىحه اآل 
مؤسدات كشخائح السجتسع , كأف انتذارىا في أؼ مجتسع ىػ بسثابة اعبلف حخب الغاية مشيا 
تجمضخ القضع األخبلقضة بو , لحا يجب أف تػضع استخاتضجضة عمى مدتػػ الجكلة تذارؾ فضيا كافة 

 ا .مؤسدات السجتسع لمػقاية ك الحج مغ انتذارى
كاخضخا... تحضة شكخ كتقجيخ كاحتخاـ لكل مغ أسيع كشارؾ كحزخ فعالضات ىحا السؤتسخ , تحضة 
شكخ كتقجيخ لمدضج معالي كزيخ الجاخمضة لخعايتو ىحا السؤتسخ, كالدضج السدتذار د. دمحم عبج 
ضخ الخحسغ الفضتػرؼ رئضذ السؤتسخ كلكافة الجيات الجاعسة كالسدانجة ليحا الحجث الستسضد كغ
السدبػؽ , ككحلظ الذكخ مػصػؿ الى كافة المجاف التي ساىست في تشفضح ىحا السؤتسخ , ككافة 

 اإلدارات كاألجيدة كالسكاتب بػزارة الجاخمضة . 
كفي الختاـ فإنشا كاثقػف بعػف هللا تعالى مغ أف ىحا السؤتسخ كبفزل الذخرضات األكاديسضة 

شجاح مغ خبلؿ الخخكج بتػصضات كمقتخحات عسمضة كالخبخات الػششضة السذاركة فضو سضكمل بال
كعمسضة تذكل خصة كمشيج لمحج مغ انتذار السخجرات كالسؤثخات العقمضة كالترجؼ لطاىخة تعاشي 

 ليا . 
فأىبل بكع ضضػفا ِکخامًا اعداء في أركقة مؤتسخنا ىحا إلثخاء الحػار كلجيسػمة السمتقضات العمسضة 

 لقجيخ اف يػفقشا كاياكع لسا فضو صالح الببلد كالعباداليادفة آممضغ مغ هللا العمي ا
 كالدبلـ عمضكع كرحسة هللا كبخكاتو
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 كمسة /  أ.  مخاد مرصفى الذتيػي 
 نائب رئيذ السؤتسخ عزػ المجشة العمسية

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
العالع  العالع الضػـ يقف في مفتخؽ الصخؽ مغ مذكمة الُسخجرات في ضل الستغضخات الحؼ يذيجىا

تقف أفخيقضا في مفتخؽ شخؽ فضسا يتعمق بسذكمة الُسخجرات العالسضة, فسغ ناحضة تذيج القارة تغضخ 
ديشامضكي بحضث أف أفخيقضا لع تعج ُتذكل شخيق عبػر رئضدي في التجارة العالسضة لمُسخجرات 

نػاع الُسخجرات, فحدب, كلكشيا أصبحت تسثل مدتيمكًا رئضدضًا لمُسخجرات كُمرجرًا أساسضًا لبعس أ
لقج أدت تجارة كتيخيب البذخ في أفخيقضا باعتبارىا الصخيق األقل رقابة كضخكؼ مبلئسة كأرض 
خربة مبلئسة لسسارسة أؼ نذاط إجخامي, كأصبحت تعج بأسػاؽ الُسخجرات الغضخ مذخكعة 
تخجـ السختبصة بالجخيسة السشطسة كغدل األمػاؿ كالتجفقات السالضة مجيػلة السرجر التي تد

كسرجر أساسي في تسػيل اإلرىاب كحلظ الجخائع السشطسة الشاشئة كىي ما يعخؼ بالجخيسة 
الدضبخانضة, في الدشػات األخضخة أصبحت القارة آخحة في البخكز كسخكد لتيخيب الكػكايضغ 
 كاليضخكيغ ك التخامادكؿ, كالسشذصات األمفضتامضشضة, كالسؤثخات العقمضة الججيجة, أما عغ التعاشي
فاألبخز متعاشي الُسخجرات بالحقغ مع غضاب الخجمات الرحضة البلزمة أدػ إلى إرتفاع معجالت 
إنتقاؿ فضخكس نقز السشاعة البذخية كإلتياب الكبج بضغ األشخاص الحيغ يتعاشػف الُسخجرات 
بالحقغ بدخعة غضخ مدبػقة, كيجخؼ في الػقت نفدو نسػ متدايج في عجد متعاشي مختمف أنػاع 

جرات األخخػ باإلضافة إلى زيادة في السذاكل السختبصة بتعاشي الُسخجرات, كل ذلظ كلضبضا الُسخ
تسثل قمب أفخيقضا, قمب العالع كىحا ىػ الدبب كراء التشادؼ لتشطضع السؤتسخ الجكلي األكؿ حػؿ 
جية الُسخجرات كالسؤثخات العقمضة كتجاعضاتيا عمى اأُلسخة كالسجتسعات اإلندانضة تحت شعار "مػا

الُسخجرات مدؤكلضة تزامشضة", ألكؿ مخة في تاريخ لضبضا كتاريخ كزارة الجاخمضة كتاريخ اإلدارة العامة 
لسكافحة الُسخجرات, حتى يبقى األمل في تشفضح خصة عسل تختكد عمى تػحضج كتػجضو الجيػد نحػ 

    لقج كفقشا الضـػ بشجاح ىحا السؤتسخ. معالجة مذكمة السخجرات العالسضة.
 فع هللا لضبضا كالعالع ح
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 كمسة /عقيج إبخاىيع الدشخيشي
 نائب مجيخ اإلدارة العامة لسكافحة السخجرات

 الخئيذ الفخخي لمسؤتسخ
 الدادة الزضػؼ الكخاـ ....الدادة الحزػر .

نخحب بتػاججكع بضششا الضـػ في ىحا السحفل العمسي الحؼ تتشاغع فضو الخبخة السيشضة األمشضة 
الستعمقة بسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة مع الفكخ كالسعخفة كالبحث  كاألكاديسضة

العمسي.كاسسحػا لي بيحه السشاسبة كفي ىحا السقاـ بأف أتقجـ بالتحضة كالذكخ كالتقجيخ ألبصاؿ 
الخط األمامي في السػاجية مع السخجرات كالسؤثخات العقمضة مغ رجاؿ اإلدارة العامة لسكافحة 

سؤثخات العقمضة كالجيػد السدانجة مغ السكػنات األمشضة كالعدكخية الحيغ قجمػا السخجرات كال
 التزحضات ككاجيػا السخاشخ مغ أجل أف يشعع السػاششضغ في لضبضا باألماف كالصسئشضشة .

كأف أتخحع عمى كل مغ سقصػا كىع يؤدكف الػاجب الػششي في السػاجية مع العرابات 
بالذفاء لمسرابضضغ .كنؤكج فخخنا كإعتدازنا بكل الجيػد السخمرة كالتشطضسات اإلجخامضة كنجعػا 

 الػششضة الغضػرة التي بحلت كتبحؿ في ىحا الرجد.
إف مذكمة السخجرات كالسؤثخات العقمضة قج فخضت نفديا في السذيج المضبي كأبخز كأخصخ 

مغ كػارث إندانضة التحجيات الستعجدة األبعاد عمى الجكلة كالسجتسع كاألسخة كالفخد لسا تدببو 
كصحضة كالرتباشيا بالجخيسة كالسفاسج كالتفكظ األسخؼ كالعشف كاإلرىاب األمخ الحؼ دعى لتشطضع 
مؤتسخ دكلي لتذخضز كتحمضل أبعاد كتجاعضات ىحه السذكمة كىحه القزضة ككضع ترػر عمسي 

التجارب الجكلضة  عسمي لسعالجتيا كتصػيخ كبشاء القجرات كتبادؿ اآلراء كاألفكار كاالستفادة مغ
.كإنشا نزع ىحه القزضة عمى قائسة أكلػياتشا مغ مشصمق ميشي كإنداني كنعػؿ عمى مخخجات ىحا 

 السؤتسخ الذيء الكثضخ 
يخبصشا جسضعا قاسسا مذتخكا كىػ القضع األخبلقضة كالػششضة كالسدؤلضة السيشضة كاإلحداس كالذعػر 

 غ كالدمع االجتساعي.بخصػرة السخجرات كالسؤثخات العقمضة عمى األم
ختاما: نؤكج بأنشا لغ نألػا جيج في مػاصمة العسل في الحخب عمى السخجرات كدعسشا كمدانجتشا 
لكل الجيػد كالسداعي الخامضة الى نذخ األماف كحساية األركاح كالسحافطة عمضيا كسا نؤكج دعسشا 

مى السؤتسخ كعمى رأسيع الدضج لسخخجات السؤتسخ كنتػجو بالتحضة كالذكخ كالتقجيخ لكل القائسضغ ع
 رئضذ السؤتسخ الجكتػر دمحم عبج الخحسغ الفضتػرؼ كنتسشى ليع التػفضق حفع هللا لضبضا
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 كمسة  مقجـ / نػري يعقػب مزػي 
 رئيذ لجشة الجعع التقشي كالفشي

 مجيخ مكتب تحخيات مجيخ عاـ اإلدارة العامة لسكافحة السخجرات
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا .

 الزضػؼ.الدادة الحزػر كل باسسو كصفتو الدادة
 أحضضكع في ىحا السكاف كبسشاسبة انعقاد السؤتسخ الجكلي حػؿ السخجرات كالسؤثخات العقمضة.

 لغ أشضل عمضكع .
يػما ما سشتخجل مغ عمى صيػة جضادنا بذخؼ ككخامة كسجل حافل بالعصاء كالتزحضة كالفجاء 

ثخ قجرنا أف نكػف في خط السػاجية األمامي مع لشمتحق بالخفضق األعمى. سشسزي كيبقى األ
عرابات كتشطضسات تجارة كتخكيج السخجرات كالسؤثخات العقمضة أعجاء هللا كاإلندانضة دعاة الخذائل 
كالسفاسج كاإلجخاـ مغ شضاشضغ اإلنذ.قبمشا شائعضغ مختاريغ ميسة الحخب عمى السخجرات 

كلع تميضشا عغ أداء الػاجب الػششي إؼ مذاغل  كالسؤثخات العقمضة كرمػزىا اإلجخامضة الشجدة.
دنضػية كلع نصسح لجاه أك سمصة أك نفػذ أك ماؿ كلع نفخط أك نبضع. إنيا األمانة. إنو العيج.إنو 
االنتساء كالػالء. ما خشا كال تخاذلشا كالجبشا كما تياكنا كال تخاذلشا في كل السعارؾ التي خزشاىا 

السؤثخات العقمضة اإلجخامضة.نحارب السخجرات كالسؤثخات مع عرابات كتشطضسات السخجرات ك 
 العقمضة ألنيا إرتبصت بالجخيسة كبتيتظ الشدضج االجتساعي كالعشف األسخؼ كبالخضانات كبضع الجمع.

 نحارب السخجرات ألنيا الجمار الذامل كاإلنيضار األخبلقي. 
 ا كأخبلقيع.نحارب السخجرات ألنيا تدتيجؼ شيخ بشاتشا كشخؼ ككخامة أكالدن

نحارب السخجرات إلنيا سبب لئلضصخبات الشفدضة كالعربضة كاألمخاض الجدجية.نحارب 
 السخجرات ألنيا تقزي عمى كل شي جسضل في حضاتشا.

مغ أجل كل ماذكخنا لغ نخذى السػت كلغ نخىبو كسشدؼ الذيضج تمػ الذيضج عمى درب مكافحة 
مسذككضغ كالسخجفضغ كاالفاكضغ دعاة الذخ السخجرات كسشزحي بالغالي كالشفضذ كلغ نأبو ل

كالسفاسج كالخذائل كمغ كألىع.إنيا رسالتشا كعيجنا ككمستشا األخضخة الضػـ نذعخ بالدعادة الغامخة 
كنحذ بأف ىشاؾ خط مدانج لشا في السػاجية كىػ خط الفاعمضات العمسضة الحؼ يمتحع بشا الضػـ في 

 ضات قػية تعدز مػقفشا كتحج مغ تشامي السخجرات.ىحا السؤتسخ نتسشى أف يخخج السؤتسخ بتػص
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 كمسة /  المػاء عراـ التخساكي 
 الخئيذ الفخخي لمسؤتسخ مداعج كزيخ الجاخمية األسبق

 "بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 "كقل أعسمػا فدضخػ هللا عسمكع كرسػلو كالسؤمشػف(  صجؽ هللا العطضع)

 سػرة التػبة105مغ االية
لستسضد.. كمسثمى السشطسات الجكلضة كاالقمضسضة كالسحمضة ,ككافة الػفػد إلى السحفل العمسي ا 

 ..األجشبضة كالعخبضة
 الدضجات.. كالدادة.. كالحزػر الكخيع.. تحضة شضبة كبعج,,

كبعج جمدات العسل السصػلة لسؤتسخكع الشاجح بتػفضق مغ هللا كُحدغ اإلدارة كالتشطضع.. فقج تع 
 :التأكضج عمى أف

 ... لعشة ترضب الفخد.. كاألسخة ..كالسجتسعالسخجرات. -
 ..السجمغ.. ىػ الحمقة األخضخة في سمدمة التيخيب, لػاله لسا قاـ لمتيخيب قائسة -
 (االدماف -السشاسبة -التفخقة بضغ مدتػيات التعاشى الثبلثة )التجخيبى- -
 ..العبلج السبكخ افزل مغ الستاخخ كيؤتى ثساره- -
 ..سخجرات يقتزى تزافخ الجيػد كاف تحطى باكلػية اكلىاف الترجػ لسذكمة ال- -
 .إف السػاجية لتمظ اآلفة يكػف عمى كافة السحاكر ,عخًضا كشمًبا..كفى شخيقضغ متػازيضغ -
البلفت أنو تع االشسئشاف عمى األجضاؿ الذابة القادمة لكي تكسل السدضخة خفاقة أعبلميا  -

سػاجية عمى كافة السحاكر عخًضا كشمًبا.. كقج تع مخفػعة ىاماتيا, تؤمغ بالقزضة..كتقػـ بال
تكػيغ قاعجة بضانات, ككع مغ السعمػمات ال يدتياف بيسا ,ستكػف مشارة كترحضح لمسدار كتبشى 

 .عمضيا الخصط كاإلستخاتضجضات السدتقبمضة ,مغ أجل عالع خاؿ مغ السخجرات ككيبلتيا
كالبج مغ العسل  –آية دكلة  –عمى الجكلة إف ما قج متسػه مغ جيج فيػ الدضاج الستضغ لمحفاظ -

 .الجاد حتى يكػف مدتقبمشا بأيجيشا
  .. لقج بجأنا مغ حضث انتيى اآلخخكف ككاف العسل الجساعي شخيقشا -

كانت الخؤػ كاألفكار غضخ نسصضة ككاجيت كع الرعاب كالتحجيات لشسزي عمى الصخيق 
السيع تحػيل السخخجات كالسقتخحات كتع تبادؿ اآلراء كالخبخات, إال أنو مغ  –الرحضح 

كالتػصضات إلى كاقع ممسػس.كأف نكػف كمشا عمى قمب رجل كاحج في مجاؿ السكافحة كالترجؼ.. 
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كآمل أف يكػف العاـ القادـ عاـ السكافحة في كافة الجكؿ العخبضة, كمغ قبمو يتع مخاجعة مقخرات 
كما تع إنجازه كما  26/6/2022ي لضبضا عغ السؤتسخ في الضـػ العالسي لسكافحة السخجرات ف

عشجما  1973كما أشبو الضـػ بالبارحة عشجما كقف العخب في انترار أكتػبخ  -نربػ إلضو.
 .اتحجكا كقجـ كل مشيع ما يدتصضع مغ الجعع مغ الخجاؿ أك الدبلح أك الساؿ

لجاخمضةكالدضج أخضًخا.. أكد اإلشادة بسا قجمتسػه مغ دعع ,كإلى قضادة كرئاسة السؤتسخ مغ كزارة ا
-كمعاكنػه االكفاء  -معالى الػزيخ خالج مازف الحػ اكلى اىتساما خاصا النجاح السؤتسخ,

كمداعجكه  –,كاألجيدة األخخػ السعشضة ,ككافة العاممضغ كعمى رأسيع الجكتػر دمحم الفضتػرؼ 
العسضج الحؼ لع يتػاف عغ مػاصمة الجيج في سبضل الحج مغ ىحه اآلفة, كالدضج - -الستسضدكف 

ككل مغ ساىع فى انجاح السؤتسخ ..كالعسل -كرجالو االكفضاء–عادؿ عبج العديد مجيخ السكافحة 
الجكلى لسػاجية مذكبلت السخجرات, ك مغ بعجه االستخاتضجضة المضبضة -عمى انذاء السخصج العخبى

 .لمسكافحة كالعبلج ,فقج كعجناكاكفضشاكسػؼ نػفى.. باذف هللا
أف ُيصفئػا نػر هللا بأفػاىيع كيأبى هللا إال أف يتع نػره كلػ كخه الكافخكف" كصجؽ تعالى: "يخيجكف 
(.كقاؿ تعالى: "مغ السؤمشضغ رجاؿ صجقػا ما عاىجكا هللا عمضو" )سػرة 32)سػرة التػبة, اآلية:
 .)23األحداب, اآلية:

عجالسؤتسخ , في كقبل الشياية, أؤكج عمى أنشي اعتد بسعخفة ك برجاقة الجسضع كأرجػ أف تستج لسا ب
 .سبضل قصع دابخ السخجرات ككيبلتيا ,كالحج مشيا فى اضضق نصاؽ

أخضًخا نيشئ أنفدشا جسضعا عمى الشجاح الباىخ ,كالسؤتسخ السػفق الحؼ سضكػف عبلمة مزضئة عمى 
 .عمى االعجاد..كالجعع..كالتشفضح..كاالخخاج -كل المضبضضغ-الصخيق.كالذكخ الى لضبضا كالمضبضضغ

 ..ظ تػكمشا كإلضظ أنبشا كإلضظ السرضخربشا عمض
 كعمى هللا قرج الدبضل..  تحضا لضبضا ككل الجكؿ العخبضة
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 كمسة / ـ.عالء حيجر
 رئيذ مجمذ ادارة كمية السػاكب الجكلية لمعمـػ اإلدارية كالسالية

أف أرحَب  يدػػخُّني كيدخ زمبلئي أعزػػاء مجمػػذ إدارة الكمضة -ضضػفشا الكخاـ  -كزارة الجاخمضة 
 بكع أجسَل تخحضب, شاكًخا لكع تمبضَة دعػتشا لحزػر فعالضات ىحه الشجكة الحػارية السسضدة...

فالتحجؼ كبضخ كالسدئػلضة ىي مدئػلضة الجسضع. نحغ نعضر في عالع ججيج يحكسو العمع كالسعخفة, 
شخ كىػ نفذ العالع الحؼ يػاجو السخاشخ كالرعػبات كعمى رأس ىحه الرعػبات: السخا

 كالتيجيجات التي تػاجو الجضل الججيج أىسيا:
 )التجخضغ كانتذار السخجرات كالسؤثخات العقمضة(

تتسثل رسالتشا كمدئػلضتشا كسجمذ إدارة كمضة السػاكب الجكلضة في مػاجية ىحه الطػاىخ الدمبضة 
فشحغ نعسل عمى السػاجية بكل إخبلص كحساس  التي تشعكذ عمى الشيػض بالسجتسع بالدمب,

 ألجل بشاء جضل كاعج كقضادات شبابضة تتستع برحة ككفاءة كفاعمضة في السجتسع...
 نكخر التخحضب بكع مغ ججيج في ىحه الفعالضات السسضدة .
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 د دمحم إبخاىيع غػمةكمسة / 
 رئيذ جامعة غخياف

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 كالربلة كالدبلـ عمى أشخؼ السخسمضغ

 الدضج رئضذ السؤتسخ
 كضل الذؤكف العمسضةالدضج ك 

 الدادة عسجاء الكمضات 
 الدادة السذاركضغ بالبحػث العمسضة

 الدادة الحزػر
نخحب بزضػفشا الكخاـ رئاسة السؤتسخ ككل القائسضغ عمضو كنذكخىع شكخًا جديبًل لسشحيع ىحا الذخؼ 
ات العطضع بأف تدتزضف جامعة غخياف الشجكة الختامضة لمسؤتسخ الجكلي )حػؿ تأثضخ السخجر 
 كالسؤثخات العقمضة عمى السجتسع( شاكخيغ كل مغ سعى في تشطضسو كتقجيسو بالذكل السصمػب

تعج مذكمة السخجرات حالضِّا مغ أكبخ السذكبلت التي تعانضيا دكؿ العالع كتدعى جاىجة لسحاربتيا؛ 
عج ىحه لسا ليا مغ أضخار جدضسة عمى الشػاحي الرحضة كاالجتساعضة كاالقترادية كاألمشضة, كلع ت

السذكمة قاصخة عمى نػع كاحج مغ السخجرات أك عمى بمج معضغ أك شبقة محجدة مغ السجتسع, بل 
شسمت جسضع األنػاع كالصبقات, كسا ضيخت مخكبات عجيجة ججيجة ليا تأثضخ كاضح عمي الجياز 

 العربي كالجماغ.
 الدادة الحزػر

لسخػجرات كالػقايػة مشيػا مػغ خػبلؿ إف الجكر الحؼ تؤديو الجامعة فػي عػبلج ضػاىخة تعػاشي ا
كضائفيػا السشػشػة بيػا, حدػبسا حػجده قػانػف الجامعػات, يػتع مغ خبلؿ كضع مقػخرات كمشػاىج 
دراسػػضة تعػػالج ضػػاىخة تعػػاشي السخػػجرات, كتػضػػضح آثارىػػا الرػػحضة كاالجتساعضػػة كغضخىػػا. ككػػحلظ 

ػة متخررػة حػػػؿ ضػاىخة تعػاشي السخػػجرات بجراسػة األسػػباب مػػغ خػػبلؿ عسػل أبحػػاث عمسض
السختمفة التي أدت إلضيا كتحمضػل نتائجيػا لمػصػؿ إلى تػصػضات لعػبلج الطػاىخة, أيزًا عسػل 
الشػجكات العمسضػػة كالسػؤتسخات العمسضػػة الدػػشػية كغضػػخ الجكريػػة, لجراسػة ىػػحه الطػاىخة دراسػػة عمسضػػة 
مدتفضزة مغ كافة الجػانب الستعمقة بو. كسا تقػػـ الجامعػة بعسػل مجسػعػات تػعضػة مػغ األسػاتحة 
كالسخترػضغ بيػا تجػػػب الشػػػادؼ الخياضػػضة كالسػػجارس كالسؤسدػػات االجتساعضػػة األخػػخػ, لتبػػضغ 
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عبلجو. كل ما سبق يكػف مخػػاشخ ىػػحه الطػػاىخة ككضفضػػة التعخؼ عمى الستعػاشي ككضػف يسكػغ 
ضسغ مدؤكلضة الحامعة العمسضة كالسجتسعضة في الكذف عغ الطػاىخ اليجامة كمعالجتيا بالصخؽ 

 الدمضسة. 
ختامًا نتػجو بالتحضة كالذكخ كالتقجيخ لخئضذ السؤتسخ الجكتػر دمحم عبج الخحسغ الفضتػرؼ ككل 

لخفع مغ الػعي السجتسعي حػؿ أعزاء المجاف ك نخجػا أف تداىع ىحه الشجكة كغضخىا في ا
 السخجرات ككضفضة عبلجيا. شالبضغ هللا عد كجل أف يحفع أبشاءنا كبشاتشا مغ شخىا. 

 حفع هللا لضبضا
 كالدبلـ عمضكع كرحسة هللا كبخكاتو
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 مغ دكلة العبػر إلى اإلدماف السخجرات في العخاؽ 
 الجامعة السدتشرخية - كمية اآلداب - أحالـ دمحم شّػايأ.د.  -غشي ناصخ حديغأ.د. 

 :مقجمة
ُتعّج إساءة استعساؿ السػاد السخجرة آفة اجتساعضة خصضخة رافقت البذخية مشح القجـ كتصػرت 
بتصػرىا, كأصبحت مغ إحجػ السذكبلت السعاصخة التي تسثل قسة السعاناة كالسأساة التي كصمت 

اإلندانضة, فاجتاحت كثضٌخ مغ البمجاف الرشاعضة الستصػرة  ككحلظ البمجاف التي إلضيا السجتسعات 
تػصف بالشامضة, كانتذخت بضغ الجساعات الغشضة كالفقضخة عمى حٍج سػاء, كبضغ مختمف الفئات 
 , العسخية مغ الحكػر كاإلناث. كما الشجاءات العالسضة التي تتعالى, كاالتفاقضات التي تبـخ

جكلضة التي تعقج ىشا كىشاؾ, كالبحػث كالجراسات االجتساعضة التي تجخػ برفة كالسؤتسخات ال
كما يديج مغ تمظ الخصػرة تمظ اإلساءة  دكرية؛ إالَّ دالئل كاضحة عمى حجة السذكمة كشسػلضتيا.

ترضب الفئة الفعالة في السجتسع, كىي فئة الذباب التي تعج أساس اإلنتاج كعساد التشسضة, ناىضظ 
آثارىا الشفدضة كاالجتساعضة كالرحضة كاالقترادية التي تتخكيا عمى السجمشضغ كأسخىع عغ 

 . كمجتسعاتيع
 مذكمة البحث:
مغ اليدات االجتساعضة العشضفة جخاء الحخكب كالحرار االقترادؼ كعجـ إلى كثضٍخ تعخض العخاؽ 

كبضخ عمى شبضعة االستقخار األمشي, كاإلرىاب كالتجىػر االقترادؼ, كالتي انعكدت بذكل 
ـْ بقضة السؤسدات؛  الدمػكضات في السجتسع,  باإلضافة إلى ضعف الجكر الخقابي سػاء لؤلسخة أ
ىحا كمو أدػ إلى انتذار إساءة استعساؿ السػاد السخجرة إلى الحج الحؼ يجفعشا لترجيق ما كرد في 

لتجارة السخجرات  ميساً  سخاً إفَّ العخاؽ أصبح مالحؼ يؤكج:  تقخيخ لؤلمع الستحجة الحؼ صجر مؤخخًا 
العابخة الحجكد مغ أفغاندتاف كإيخاف إلى تخكضا كمغ ثع إلى أكربا الذخقضة. كما يمفت الشطخ تذضخ 
تقاريخ جسعضة اإلصبلح كالتأىضل لسكافحة السخجرات في العخاؽ إلى أفَّ عجد الحيغ يتعاشػف 

األمخ الحؼ ب كالسخاىقضغ كاألشفاؿ. السخجرات في تدايج مدتسخ, كافَّ معطع الستعاشضغ مغ الذبا
ىحه الطاىخة في السجتسع العخاقي  إلى السؤدية كالعػامل دفعشا إلى محاكلة الػقػؼ عمى األسباب

 برػرة عامة كفي أكساط شبابو برػرة خاصة.
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 أىسية البحث:
يكتدي البحث أىسضتو في أفَّ إساءة استعساؿ السػاد السخجرة  داىست الذباب العخاقي كاجتاحت   

مختمف مضاديغ حضاتيع كأصبح السجتسع العخاقي عمى مذارؼ أخصار جسة بفعل انتذار ىحه 
السػاد الدامة مغ قبل أشخاص كجيات ال يخذػف ربًا كال يحتخمػف سمصة, كذلظ أدػ إلى كجػب 

ألضػاء عمضيا كمجابيتيا كتقجيع بعس مقتخحات الحمػؿ بضج الجيات السدؤكلة بغضة تدمضط ا
 اإلسياـ في الحج مشيا.

 أىجاؼ البحث:
 البحث الحالي يدتيجؼ تحقضق اآلتي:

الػقػؼ عمى العػامل كالجكافع التي تكسغ خمف تػجو فئات مغ السجتسع العخاقي كالسضسا  -1
 الذباب مشيع لتعاشي السخجرات.

 التعخؼ عمى أكثخ السػاد السخجرة شضػعًا, كشخؽ الحرػؿ عمضيا. -2
إجخاء مقاببلت مع بعس الحاالت مغ الستعاشضغ في مدتذفى ابغ رشج لمصب الشفدي لدبخ  -3

 أغػار ىحه الطاىخة كالػقػؼ عمى أبعادىا.
 كضع التػصضات التي يسكغ أْف تديع في الحج مغ انتذار السػاد السخجرة. -4

 السرصمحات:السفاىيع ك 
 باألمع السخجرات لجشة حجدت الجراسة, فقج عمضيا تخكد التي األساسضة السفاىضع أىع سضاؽ في
أك  مشبية مػاد عمى تحتػؼ  مدتحزخة أك خاـ مادة كل" السخجرة بأنيا لمسػاد تعخيفاً  الستحجة
 مغ حالة إلى تؤدؼ أفْ  أك الرشاعضة الصبضة األغخاض غضخ في استخجمت إذا شأنيا مغ مدكشة
. كيذضخ التعخيف (1)كبالسجتسع كنفدضاً  جدسانضاً  بالفخد يزخ مسا عمضيا اإلدماف أك االستعجاد

العمسي لمسخجرات بأنيا " كل العقاقضخ السدتخمرة مغ الشباتات أك الحضػانات أك مذتقاتيا, أك 
عمى الكائغ الحي,  مخكب مغ السخكبات الكضسضائضة كالسذخكبات الكحػلضة التي تؤثخ سمبًا أك إيجاباً 

باإلضافة إلى األدكية السسشػعة كأدكية العبلج السدسػحة, كىحه العقاقضخ تغضخ حالة اإلنداف 
. كتعخؼ السخجرات بذكل (2)السضداجضة, كيعتسج عمضيا اإلنداف في حضاتو بدبب خاصضتيا السخجرة"
كىػ كل مادة ميبصة أك  عاـ بأنيا" كل ما يذػش كيخجر العقل كقج يشاـ  الفخد مغ جخاء تعاشضو,

 .(3)مشذصة أك ميمػسة استعسمت في غضخ غخضيا كحجسيا الرحضح كدكف مدؤكلضة كرقابة شبضة
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 عشيا, االستغشاء يسكغ ال بحضث لمعقاقضخ السخجرة السدتسخة كالحاجة الخزػع اإلدماف حالة كتعشي
 كسضمة.   بأؼ جرةالسخ السادة عمى الحرػؿ عمى السجمغ تخغع قج رغبة قيخية مبلمحيا كأىع

 أّنو ( عمىwHOالعالسضة ) الرحة مشطسة تعخؼ" العالسضة الرحة مشطسة كيعخؼ اإلدماف عغ
 . (4)."اإلنداف جدع في العقار تفاعل عغ تشتج التي العزػية أك الشفدضة الحالة"
 اإلدماني, كقج نحػ السػضػع اإلنداف )كلع( مغ جامحة مخضضة رغبة أنو كيعخؼ أيزًا عمى  
كالدجائخ...  كالخسخ كالحبػب السخجرة ماديًا, كالسػاد مػضػعاً  اإلدماني السػضػع ىحا يكػف 
 كاالنتخنت كالتمفػف السحسػؿ كالكسبضػتخ كالعسل كالحب كالجشذ كالقسار حجثا يكػف  كقج كغضخىا
  . (5)الخ

 فبل مثبًل,  كاليخكيغ معضغ, مخجر عمى يعتاد الحؼ الذخز ىػ" كعمى ذلظ فتعخيف السجمغ
 دكافع نفدضة يجج فالسجمغ التػقف, في الضائدة محاكالتو رغع تعاشضو عغ يتػقف أفْ  يدتصضع
 يعػد لو ال بحضث متقاربة, أكقات في السخجر لتشاكؿ جساحيا يكبح أفْ  يدتصضع ال قػية كجدسضة
يذل  بحضث فضيا, كمو كتفكضخه كمالو كقتو فضشفق ..عمضيا حرػلو شخيقة في إال تفكضخ كال ىع
اضصخب  األسباب, مغ سبب ألؼ فجأة السخجر تعاشي عغ السجمغ تػقف كإذا بالغًا, شمبلً  حضاتو
  .(6)شجيجاً  اضصخاباً  كالجدسي الشفدي كضانو

 الشطخيات السفدخة لطاىخة إساءة استعساؿ السػاد السخجرة:
 الذباب, كسط السخجرةإساءة استعساؿ السػاد  ضاىخة تشامي إلى الحجيثة البحػث نتائج تحىب
كالتفاخخ  كاليجخة الحضاة في كاإلخفاؽ البصالة كزيادة تشامي الطاىخة بضغ شخدية عبلقة كجػد كتؤكج
كسا خمرت أيزًا السداعي البحثضة إلى تأسضذ عجة نطخيات تفدخ بسػجبيا  .لآلخخيغ كالسحاكاة

 : (7)تمظ الطاىخة كلعلَّ أىسيا
الشطخية الدمػكضة أك نطخية التعمع: تخجع ىحه الشطخية سمػؾ اإلدماف إلى التعمع, أؼ إفَّ  -1

اإلقباؿ عمى تشاكؿ السخجرات ىػ سمػؾ متعمع. فحضشسا تشتاب الفخد حالة مغ القمق كالزضق قج 
 يتعاشى نػعًا مغ السخجر كىشا يبعث في نفدو الذعػر بالخاحة كاليجكء )تعديد إيجابي( عشجما
يشتابو نػع مغ القمق مخة أخخػ يعػد إلى تعاشي  تمظ السػاد مدتقببًل, كسا تجفعو أيزًا إلى تشاكؿ 
ىحه السػاد أعخاض السشع أك اآلثار الدمبضة الشفدضة كالجدجية التي تشتابو لسا يحاكؿ اإلقبلع عشيا 

 )تعديد سمبي(. 
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ة عمى التحمضل الشفدي كاالختبارات الشطخية الشفدضة: استصاعت بعس الجراسات الشفدضة القائس -2
الشفدضة مغ دراسة مجسػعة شخرضات لسجمشضغ عمى السخجرات أْف تكذف عغ مضدات الذخرضة 

 السجمشة يسكغ كضعيا عمى الشحػ اآلتي:
عجـ الشزج الشفدي كالحؼ يجعل الفخد غضخ قادر االعتساد عمى نفدو كعاجد عغ إقامة  -

 عبلقات ىادفة مع اآلخخيغ.
 مع الحات أؼ عجـ استصاعة الفخد عمى تأجضل إشباع رغباتو الحالضة.التدامح  -
 عجـ قجرة الذخز عمى السسارسة الجشدضة في الطخكؼ العادية. -
اضصياد الحات كالستسثل في عجـ الدساح لمحات لمتعبضخ عغ القمق كالسذاعخ في ضخكؼ  -

 عادية.
 أ الفخد إلى السخجر.الذعػر باالكتئاب السدتسخ كإلزالة ذلظ االكتئاب كالحدف يمج -
 الحاجة إلى األمغ. -
 الحاجة إلى إثبات الحات. -
 عجـ تساسظ البشاء الشفدي الجاخمي. -
 مدايخة األصجقاء. -
 الفخاغ كالسمل كحب التجخيب. -
 العدلة كاالندكاء عغ السجتسع بدبب االحباشات السختمفة. -
 الشبح األسخؼ كاالجتساعي. -
جتساعضة تفدضخ ضاىخة إساءة استعساؿ السػاد السخجرة الشطخية االجتساعضة: تحاكؿ الشطخية اال -3

 بعجة عػامل بضئضة أىسيا:
الػضعضة أك الحالة األسخية لمفخد الستسثمة بقجرة األسخة عمى إشباع حاجات أفخادىا  -

كفخض الزػابط عمضيع كالسضسا ما يتعمق بالجكافع  كالشدكات الجشدضة, كتعمضع كضفضة إشباع 
 الحاجات االجتساعضة.

ستذعار ركح الجساعة: إفَّ عجـ قجرة الفخد عمى إشباع الحاجة إلى الحب كالسػدة ا -
كاالنتساء كالتقجيخ كاالعتخاؼ داخل جساعات عادية كسػية تجفع األفخاد كالسضسا الذباب 

 بسحاكلة إشباعيا داخل جساعات غضخ سػية.
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ات يعضذػف في شظ كجػد قضع ثقافضة كأخبلقضة كديشضة غضخ مدتقخة تجعل األفخاد كالجساع -
 كحضخة كعجـ الثقة, كفي أقرى الحاالت االندحاب مغ السجتسع.

 الحخماف السادؼ كالفقخ كالجيل كاإلقامة في بضئات مشحصة أك متخمفة. -
األسالضب التخبػية الفاشمة التي يتعخض ليا الفخد في تكػيغ شخرضتو مثل: القدػة  -

 كاإلىساؿ كالحخماف كالتجلضل... كغضخىا.
 لسػاد السخجرة كأسباب انتذارىا:أنػاع ا

  تمظ السػاد عمى الشحػ اآلتي: ترشف عادة
 الخصػرة:  حضث مغ- 1
 كتتسثل السخجػنا(  -الحذضر -اليخكيغ -الكػكائضغ -السػرفضغ -األفضػف ( الكبخػ  السخجرات  -

 .عمضيا اإلدماف إلى يؤدؼ تعاشضيا أف في خصػرتيا
 السخجرات أؼ )القات– السدكشات -السيجئات -السشبيات – السشػمات( الرغخػ  السخجرات- 
 عشج استعساليا الستعاشي عمى تأثضخىا في الدابقة مغ أقل خصػرة تسثل التي
 المػف:  حضث مغ- 2
 )كالكػكائضغ -اليخكيغ(البضزاء  السخجرات- 
 الحذضر(. -الخاـ )األفضػف  الدػداء السخجرات- 
 التكػيغ: شبضعة حضث مغ- 3
 .الشبات مغ السدتخمرة السخجرات- 
 .الكضسضائضة التفاعبلت شخيق عغ الشاتجة التخكضبضة السخجرات- 
 . (8).التخمضقضة السخجرات- 

كىشاؾ بعس السخجرات السبتجعة مغ قبل السجمشضغ يمجؤكف إلى تعاشضيا كىي بجائضة كفتاكة 
بإحجاثيا درجة مغ التدسع عشج استيبلكيا, كمغ ىحه السػاد نجج استشذاؽ الغخاء كشبلء األضافخ 
كالدضكػتضغ, كاستشذاؽ الرباغة السدتعسمة في تمسضع األححية, أك حقغ الكػكاكػال تحت الجمج 

 سصة إبخة شبضة, كشع البشديغ كاستعساؿ دكاء الدعاؿ أك شخب بعس العصػر مثل الكػلػنضا. بػا
 كاقع انتذار السخجرات في العخاؽ )إساءة استعساؿ السػاد السخجرة(:

كاف العخاؽ كإلى كقت قخيب يعّج البمج األنطف في العالع مغ حضث تعاشي السخجرات كإدمانيا أك 
األمع الستحجة,  كلكغ سخعاف ما انقمبت األمػر رأسًا عمى عقب بعج االتجار بيا بحدب تقاريخ 
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(  كأصبح العخاؽ مسخًا لمسخجرات القادمة مغ الجكؿ السشتجة تجاه السدتيمكة ىحا ما 2003عاـ )
أشارت إلضو التقاريخ الرادرة عغ األمع الستحجة لسكافحة الجخيسة كالسخجرات بػصف العخاؽ يقع 

تجة كالسدتيمكة. كمعمػـ أفَّ الجكؿ التي تربح معبخًا لمسخجرات يتعاشى كسصًا بضغ الجكؿ السش
%( مغ أبشائيا تمكع اآلفات السيمكة كيجمشػف عمضيا, باإلضافة إلى ضعف الخقابة كالدضصخة 10)

عمى األدكية السؤثخة نفدضًا ما جعميا تشتذخ بضغ الذباب كاألحجاث بذكل كبضخ. كبحدب إحرائضة 
( ألف 16ششضة لسكافحة السخجرات فإفَّ عجد السجمشضغ السدجمضغ تجاكز الػ )سابقة لميضئة الػ 

 . (9)( في محافطة بغجاد كحجىا14 -10مجمغ, بضشيع أكثخ مغ ألف شفل تتخاكح أعسارىع بضغ )
كما بعجىا( عست الفػضى  2003كالبج مغ اإلشارة أنَّو كبجخػؿ القػات األمخيكضة العخاؽ عاـ )  

بيحا البمج, كنذأت أسػاؽ كانت سابقًا تتخفى تحت جشح الطبلـ ىي أسػاؽ  كالتخخيب كالجمار
الجعارة كبضع الخسػر كالسخجرات, ففي مجيشة بغجاد ىشاؾ محبلت عخفت بجكاكضغ الكبدمة 
كالحذضر, كمع فػات األكاف تشبيت الحكػمة العخاقضة إلى خصػرة السخجرات التي باتت تفكظ 

لجخائع, عمسًا أفَّ أسعار السخجرات في العخاؽ ىي األرخز بضغ السجتسع كتقف خمفيا كثضخ مغ ا
الجكؿ القخيبة كالسجاكرة ما يذضخ إلى احتسالضة كجػد مخصط مجركس مغ قبل بعس الجكؿ لتجمضخ 

( دكالر, كفي إيخاف 3000العخاؽ, حضث يباع سعخ الكضمػ الػاحج مغ الحذضر في أفغاندتاف بػ )
 . (10)( دكالر1000تجاكز سعخه في العخاؽ )( دكالر, في حضغ ال ي3500بػ )
( ألف عخاقي تعاشػا السخجرات, في العاـ 24ذكخت كزارة الرحة العخاقضة إفَّ أكثخ مغ )  
(. ىحا 2007( بضشسا فاؽ العجد ىحه الشدبة لمعاـ )2006(, كتزاعف العجد في العاـ )2005)

عجا الحيغ لْع يخاجعػا الجكائخ الرحضة, كىع عجد ال يدتياف بو. كالسخجرات التي تشتذخ بضغ 
ىي: الحذضر كاألفضػف كاليضخكيغ كالساريجػانا كالكػكايضغ, أك السػاد التي تدتشذق مثل الذباب 

أك الكخاؾ, إضافة إلى العقاقضخ الصبضة السيجئة  *(1)األسضتػف كالغازكلضغ, )الكخستاؿ مضث(
 .كالسخجرة كحبػب اليمػسة

                                                           
مغ عائمة األمفضتامضغ كىى مػاد مشذصة بذكل حاد كشجيجة التأثضخ كتدبب الجخعات * ىػ جدء أصضل 1

ا الجخعات العالضة تدبب أمَّ … السشخفزة مغ الكخيدتاؿ مضث زيادة في الضقطة كاالنتباه كالتغمب عمى اإلرىاؽ 
مخجره كتخكضبات كضسائضة كيتع االستعانة في ترشضع الكخيدتاؿ مضث بأدكية  بذكل مباشخ حالة مغ اليػس كالشذػة.

أبضس ناصح عمى مخكب الكخيدتاؿ مضث كتكػف الرػرة الشيائضة لو كقصع البمػر السكدػرة   لػناً  كمػاد تزفي
القاتل  أكمغ ضسشة الذبػ  أسساءكيصمق عمى الكخيدتاؿ عجة  .كمغ ثع يربح جاىدا لمتجاكؿ في أسػاؽ السخجرات
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في ضػاحي  كأكجت الػزارة أيزًا حرػؿ ارتفاع كبضخ في حاالت مجمشي تعاشي اليضخكيغ
( حالة عاـ 7000( إلى )2004( حالة عاـ )3000العاصسة بغجاد كحجىا ارتفعت مغ )

(. ككحلظ الحاؿ بالشدبة لمسحافطات األخخػ, كيطيخ تقخيخ خاص بالػزارة إفَّ ىحه 2007)
األعجاد أقل بكثضخ مغ عجد حاالت اإلدماف حضث يرعب عمى الػزارة في ضل الػضع األمشي 

ؼ عمى إحرائضات دقضقة لمسجمشضغ, فزبًل أفَّ اإلدماف يتع بدخية تامة كتخفي عغ الستجىػر الػقػ 
( بضغ 10( شباب مغ كل )3الجيات األمشضة شأنو بحلظ شأْف جخائع الدنا؛ لكغ التقخيخ يؤشخ إفَّ )

 .(11)( عامًا مجمشػف بحدب إحرائضات السدتذفضات 30- 18سغ ) 
( مغ السػدعضغ كالشدالء في 434جانضة عخاقضة شسمت )كفي الدضاؽ نفدو أشارت نتائج دراسة مض

( إلى أفَّ 4000السؤسدات اإلصبلحضة في محافطات مضداف كالبرخة كذؼ قار كعجدىع حػالي )
%( كفي ذلظ دلضل 54.6( كبشدبة )29 -18غالبضة السػدعضغ تقع أعسارىع ضسغ الفئة العسخية )
تكبػا جخائسيع كىع في عسخ يتسضد بالتحػالت كاضح عمى ارتفاع ندبة الذباب الستعاشضغ, أؼ ار 

البضػلػجضة كالفدضػلػجضة ذات اآلثار الشفدضة كاالجتساعضة التي يشبغي أْف يتكضف ليا الذاب 
بسداعجة أسختو كمجتسعو السحمي كمجرستو, كلكْغ ذلظ قج ال يحجث دائسًا فالذاب قج يتمقى 

انضغ كاستخجاـ العشف أك األسالضب غضخ أشارات مغ جيات مشحخفة تجفعو إلى التسخد عمى القػ 
. إضافة إلى ذلظ فأفَّ أغمب ىؤالء الذباب متدكجضغ, كربسا يعػد (12)السخغػبة في إشباع الحاجات

ذلظ إلى شبضعة الصخؽ التي يتع فضيا إغخاؤىع بقجرة السػاد السخجرة عمى تشسضة شاقاتيع كشعػرىع 
ة العسمضة الجشدضة كمشيع تشتقل إلى زكجاتيع, إذ يتع بالقػة الجشدضة, كسا تعصي قػة بالشذػة كإشال

تدكيجىع في بجاية األمخ بعضشات مجانضة مغ السخجر إلى أْف تتع حالة اإلدماف. أمَّا العداب فضتع 
إقشاعيع بقجرة السػاد السخجرة عمى زيادة الخؤية كالػضػح كتػفضخ شاقات إضافضة تديج مغ كفاءتيع 

تحدغ السداج كتديج القجرة عمى االنجماج أكثخ في شبكات مغ  كتجعميع يديخكف ألياـ. كسا
. ىحا باإلضافة إلى كجػد ندبة غضخ قمضمة مسغ ىع في سغ السخاىقة (13)العبلقات االجتساعضة

كىؤالء ال يجركػف الشتائج الستختبة عمى تعاشضيع لمسخجرات, باإلضافة إلى تأثخىع الذجيج 
 بأصجقائيع أك رفاؽ الدػء.

                                                                                                                                                                      

مخحمة  فيبجاية الجخػؿ  ىي األكلىالجخعة  إفكقج يسكغ القػؿ  إلندافكىػ مخجر قاتل بالشدبة   السحتخؼ
مغ يعج مخحمة  والسخجرات القاتمة كعبلج أنػاعفيػ مغ اخصخ   كالشاتجة عغ رحمة السػت كتجمضخ الحضاة اإلدماف
 .صعبة ججاً 
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تيا أبجت اليضئة الػششضة لسكافحة السخجرات في العخاؽ قمقيا مغ تدايج أنذصة عرابات كمغ جي  
تيخيب السخجرات داخل العخاؽ, مؤكجة أفَّ آفة السخجرات كالسػاد ذات التأثضخ الشفدي أصبحت 
عامبًل آخخ ُيزاؼ إلى شخؽ السػت العجيجة التي تدتيجؼ شخيحة الذباب العخاقي كل يـػ كتشحر 

 لبمج عغ مػقعو ضسغ قائسة الجكؿ الفتضة, كدمارًا آخخ يديج مغ أعباء الحكػمة الججيجة.بتخمي ا
كفي سابقة ُتعػػّج األكلى مغ نػعيا في بمج مثل العخاؽ, أعمشت كزارة الرحة عغ حجكث العجيج مغ 
حاالت الػفاة الشاجسة عغ تعاشي السخجرات, كأغمبيا كقعت في محافطة كخببلء, بعجىا تأتي 

 طات مضداف كبغجاد كبابل ككاسط.محاف
( بأفَّ بغجاد 2008كلقج أضيخت نتائج تحمضل اإلحرائضات السدجمة مغ قبل كزارة الرحة عاـ )

سجمت أعمى ندبة إدماف بضغ السحافطات العخاقضة, كلعلَّ ذلظ يعػد إلى كػنيا السجيشة األكثخ 
سجمشضغ عشج الحكػر أعمى بكثضخ مغ سكانًا, تمضيا البرخة كالشجف. كقج أشارت أيزًا إلى ندبة ال

% أنثى(,  كيؤكج ما ذىبشا إلضو ىشا الدضج مجيخ مكافحة 3.6% ذكػر مقابل 86.4اإلناث) 
الكخخ الحؼ أشار في مكالسة مع الباحثاف بأفَّ الغالبضة العطسى مغ الستعاشضغ  -السخجرات بغجاد

ناث تقخيبًا(, كتؤيجه أيزًا دراسة إ 5ذكػر مقابل 120الحيغ تع القبس عمضيع كانػا مغ الحكػر )
% إناث(, كىكحا يسكغ القػؿ: 2.5% ذكػر مقابل 97.5)عجناف ياسضغ مرصفى( حضث تبضغ )

أفَّ ضاىخة انتذار السخجرات في العخاؽ ىي ضاىخة ذكػرية نطخًا لمزغػط كالزػابط الثقافضة التي 
قمضجية. أمَّا الحكػر فيع أكثخ حخية تحجد حخكة اإلناث في إشار األسخة انصبلقًا مغ قضع الذخؼ الت

كقج يشطخ إلضيع كػ )رجاؿ( حتى قبل أْف يتسػا الثامشة عذخة مغ أعسارىع, فزبًل عغ أفَّ بعس 
مزامضغ التشذئة االجتساعضة تذجع عمى العشف, كتفدخ بعس مطاىخ الدمػؾ السشحخفة عمى 

 .(14)أنَّيا تعبضخ عغ الذجاعة أك الخجػلة
ابغ رشػػج التجريبي لمصب الشفدي كىػ السدتذفى الػحضج في العخاؽ لسعالجة  كأشار مجيخ مدتذفى

حاالت اإلدماف عمى السخجرات إلى تدايج أعجاد السخضى بعج سقػط الشطاـ الدابق مذضخًا إلى أفَّ 
معطع الستعاشضغ رجاؿ يتشاكلػف مػاد مخجرة كعقاقضخ شبضة كتمظ التي تدتخجـ لتخجيخ السخضى 

%(, 75ات كلتخفضف اآلالـ. كيذضخ أيزًا إلى إفَّ حاالت اإلدماف زادت بشدبة )في غخؼ العسمض
كبخغع أفَّ ىحا السدتذفى كاف يدتقبل العجيج مغ حاالت اإلدماف عمى السخجرات كحبػب اليمػسة 
في عيج الشطاـ الدابق, إالَّ أفَّ الػضع العاـ لئلدماف بات أكثخ انتذارًا مغ قبل, كأصبح مشطخ 

غ كاألشفاؿ في الذػارع أكثخ بذاعة, خاصة كىع يقػمػف بذع مػاد مخجرة بجائضة عالضة السخاىقض
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الدسضة, مثل البشديغ كالتشخ... كغضخىسا كبات بعزيع, كبإرشاد جانحضغ كبار, يتعمع كضفضة صشع 
مػاد أخخػ غضخ مألػفة تعصي األثخ نفدو. كبضشسا كاف التعاشي يقف عشج حجكد عسخية بضغ 

( سشة كربسا أقػػل, كبالصبع تعّج ىحه إحجػ 14, أصبح يذسل اآلف فئات بعسخ )( سشة17-18)
نتائج تحػؿ البمج إلى ساحة تعبث بيا مافضا الجخيسة, يزاؼ إلى ذلظ أْف كصمت الحاؿ في 
العخاؽ إلى قضاـ أّكؿ سػؽ عمشي لتخكيج السخجرات في بغجاد, كتحجيجًا قخب ساحة التحخيخ كمشصقة 

 .(15)مطمة الحخية كالجيسقخاشضة التي مشحت ليحه التجارة الفاسجة شضػعًا غخيباً  البتاكيػغ, كتحت
كقاؿ قاضي التحقضق الستخرز بجعاكػ السخجرات في بضاف نذخه مػقع الدمصة القزائضة, إفَّ 
"عجد قزايا السخجرات في عسـػ الببلد شيجت تدايجًا مدتسخًا يشبغي الػقػؼ عمضو كإيجاد 

لو مغ قبل جسضع الجيات ذات العبلقة". كأضاؼ أفَّ "السعجالت عمى جانب  السعالجات البلزمة
الخصافة مغ بغجاد فقط بمغت بحجكد خسدضغ قزضة خبلؿ الضػـ الػاحج", مزضفًا أفَّ "الػقائع 
السعخكضة أمامشا تفضج بأفَّ أغمب الستعاشضغ يتػاججكف في السشاشق الذعبضة الفقضخة السكتطة 

 مب الجعاكػ تتعمق بتعاشي مادة الكخيدتاؿ السخجرة".بالدكاف". كأفَّ "اغ
كأجخػ الباحثاف استفتاء الكتخكني مػجو إلى مجسػعة مغ أساتحة الجامعات كالصمبة أجاب عشو 

( مشيع حػؿ سؤاؿ يتعمق بتقجيخ حجة مذكمة السخجرات في العخاؽ فضسا إذا كانت ىشاؾ 223)
( مغ الحيغ 129مذكمة تدتجعي القمق, حضث أكج ) مذكمة كبضخة أك مقبمضغ عمى كارثة أك ال تػجج

( كمشيع كبشدبة 70%( بأفَّ ىشاؾ مذكمة كبضخة يػاجييا العخاؽ, ك )58شسميع االستفتاء كبشدبة )
%( ال يخكف كجػد 11( مشيع كبشدبة )42%( يخكف أفَّ العخاؽ مقبل عمى كارثة, كأفَّ )31)

 مذكمة لكشيا ال تدتجعي القمق.
ة بالسخجرات تحقق أرباحًا كفضخًة لمستاجخيغ بيا, لحا حاكؿ بعس الفبلحضغ زراعة كألفَّ الستاجخ 

نباتات مخجرة كذلظ بعج أْف شيج سػؽ السخجرات تدارعًا في تعاشضيا كاالتجار بيا, كاستجابة 
لمخغبة في الخبح كاإلثخاء الدخيع لجػ بعس ضعاؼ الشفػس مغ السدارعضغ كُمبلؾ األراضي 

ففي ترخيح ألحج مدؤكلي شخشة ديالى, فافَّ الذخشة ىشاؾ  الكضسضائضة. كأصحاب السختبخات
أحبصت محاكلة لدراعة الشباتات السخجرة في بمجة )قخه تبو(, كعغ كضفضة اكتذاؼ ىحه الشباتات 
قاؿ: )إفَّ مفارز الذخشة العخاقضة السخترة الحطت كجػد بعس الشباتات الغخيبة الذكل كالبلفتة 

مدارع البمجة, فقامت باالستفدار عشيا, كبعج أْف تأكجت مغ نػعضتيا قامت لبلنتباه في إحجػ 
باعتقاؿ صاحب السدرعة الحؼ اعتخؼ أنَّو جخب زراعتيا في رقعة صغضخة, ألنَّو يعخؼ أّنيا ذات 
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مخدكد مالي مستاز كأنو بدراعتيا يػفخ عمى نفدو مخاشخ تيخيبيا ككمفة جمبيا جاىدة. كحلظ 
رقعة صغضخة أخخػ في محافطة مضداف تست زراعتيا بشبات الخذخاش,  اكتذفت الذخشة كحلظ

كيكتذف رجاؿ حخس الحجكد في كخدستاف يػمضًا عجدًا مغ السحاكالت لتيخيب بحكر نبات 
 . (16)الخذخاش كنبات القشب... كغضخىا مغ الشباتات السخجرة(

الحقػؿ السخررة لمدراعة كفي الدضاؽ نفدو أكجت تقاريخ زراعضة عغ تحػؿ مئات الجكنسات مغ 
في محافطة ديالى في )بيخز كالدعجية( إلى زراعة الخذخاش في ضل غضاب الخقابة الخسسضة 
كانذغاؿ الحكػمة بسمف العشف كالخبلفات الدضاسضة. ىحا باإلضافة إلى انتذار زراعتيا عمى 

ضج مجيخ مكافحة . كلكغ الد(17)ضفاؼ الفخات األكسط كغخب مجيشة الجيػانضة لفػائجىا السادية
الكخخ قمّل مغ أىسضة ىحا السػضػع كأشار إلى أنَّو تع اكتذاؼ مدرعة كاحجة  -السخجرات بغجاد

ـ( كفضيا بعس الشباتات التي 400فقط في شساؿ العخاؽ قخب سشجار كال تتجاكز مداحتيا الػ )
 تحسل مػاد سامة.

كالقشب كالشباتات السخجرة  كإذا انرخفت فعبًل مجسػعات مغ السدارعضغ إلى زراعة الخذخاش
األخخػ, كنجحت في تدػيقيا فإنيا ستجخ معيا أعجادًا كبضخة مغ السدارعضغ إلى ىحا الحقل بدبب 
اإلغخاءات السادية الكبضخة كالػاسعة, كسضشعكذ ذلظ عمى االقتراد الػششي عسػمًا كاالقتراد 

سمة الغحاء العخاقضة الدراعي بذكل خاص, فدتزعف مفخدات ككسضات السػاد التي تحػييا 
كتزعف قابمضة األراضي الدراعضة كقػتيا اإلنتاجضة, ألفَّ نبات السخجرات يدتيمظ خرػبة األرض 
كيحخميا مغ عشاصخ أساسضة في عسمضة اإلنتاج الدراعي, كيدتيمظ الساء الذحضح أصبًل في غضخ 

( G-A-Pمذخكع ) مكانو كبخاصة إنشا في العقج القادـ سشػاجو شحة شجيجة في السضاه بدبب
التخكي كسجكده عمى نيخؼ دجمة كالفخات, فزبًل عسا تحجثو السخجرات مغ تخخيب في العبلقات 

 .(18)كالشدضج االجتساعي في البمج
كتأسضدًا عمى ما تقجـ يسكغ القػؿ: أفَّ الػضع خصضخ ججًا كسضدداد خصػرة إذا لع نعط الطاىخة 

اعث التػجو نحػ االتجار أك التعاشي بضغ الذباب حقيا مغ االىتساـ, لحلظ البجَّ مغ بحث بػ 
كمحاكلة االحتػاء الججؼ ليحا الػباء الخصضخ كتقجيع العبلج الفعاؿ, كلْغ يتع ىحا إالَّ بتعاكف األسخة 
كالسجرسة كالسدجج في الػقاية ككحلظ السؤسدات الرحضة في عبلج الستعاشضغ كالسجمشضغ مغ 

 االجتساعي السشاسب.اجل تػفضخ العبلج الشفدي كالجدجؼ ك 
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 أما أسباب سػء استعساؿ السػاد السخجرة كانتذارىا في العخاؽ:
حاكلشا تقدضسيا في جانبضغ أساسضضغ: أسباب عامة كأخخػ خاصة أمَّا األسباب العامة فشمخريا 

 عمى الشحػ اآلتي:
 العػامل الدضاسضة: -1

كبجكنيا يتعحر عمى السجتسع السؤسدة الدضاسضة مغ أخصخ كأقػػ كسائل الدضصخة االجتساعضة, 
تحقضق التػازف االجتساعي كعشجما نقػؿ ضعف السؤسدة الدضاسضة نعشي ضعف مكػناتيا الستسثمة 

القانػف( فكانت ىحه السكػنات كلفتخة شػيمة تحسي الشطاـ كتفخض بالقػة  -الدمصة -بػ )الحكػمة
تو عمى الػاقع االجتساعي عمى الشاس عشج الزخكرة. كمثل ىكحا كضع البجَّ كأْف يعكذ سمبضا

مسثل بسذكبلت سمػكضة كثضخة مشيا: ارتفاع معجالت الجشاح, الجخائع االقترادية, االغتراب, 
األمخاض الشفدضة, الصبلؽ, تذػه القضع كالسعايضخ الدمػكضة, تشاكؿ السخجرات. كىحا كاف محل 

( كفي ضل 2003بعج عاـ )نكخاف شجيج مغ قبل السدؤكلضغ حضشحاؾ. كلكْغ حتى بعج تغضضخ الشطاـ 
انذغاؿ الدضاسضضغ في إعادة بشاء السؤسدة الدضاسضة كضخكؼ االحتبلؿ األمخيكي؛ بجا العخاؽ 
ككأنو مشصقة ضغط كاشئ حضث بجت القػانضغ كمؤسدات الجكلة ككأنيا مذمػلة عغ اداء مياميا, 

ظ مغ قػؿ الكبار كدخل الشاس كمازالػا في ما يدسضو )دكركيايع( ضعف السعايضخ حضث ضيخ الذ
كاختفى تأثضخ عقبلء القػـ.. فطخكؼ االختبلؿ الدضاسي كضعفو مسثبًل بتخاخحي أجيدة الكسارؾ 
كالكػادر الستخررة بسكافحة السخجرات كعجـ الدضصخة الفعالة عمى السشافح الحجكدية مع البمجاف 

ـ الرادرة بحق التجار السجاكرة كالسضسا إيخاف كسػريا, باإلضافة إلى التياكف في تصبضق األحكا
كالسخكجضغ كالسيخبضغ لمسخجرات؛ ذلظ كمو خمق دافعًا مذجعًا لمفئات السشحخفة الرتكاب مثل ىحه 

. كال يسكغ أْف نشكخ انعكاسات ذلظ كمو عمى السجتسع كبالحات عمى ركشو التخبػؼ حضث (19)الجخائع
ؤالء في ضل كجػد السخجرات يػجج الذباب القػة الفاعمة كالسحخكة لمتشسضة فكضف ال يشحخؼ ى

كالسػاد اإلباحضة ككل ما يتعمق بالجشذ كانتذارىا عمى نحػ ممفت لمشطخ )سػؽ المشكات في الباب 
 الذخقي كمشصقة البتاكيغ أمثمة صارخة عمى ذلظ(.

 العػامل الزبصضة: -2
الزبط االجتساعي صساـ األماف لكل العبلقات كالقضع االجتساعضة الدائجة في السجتسع كإذا ما 
تعخض السجتسع ألؼ حالة تحمل في الزػابط االجتساعضة ىحا يعشي أفَّ الدمػؾ اإلنداني أصبح 
ميجدًا كعخضو لبلنحخاؼ. كالزبط عبارة عغ العسمضات كاإلجخاءات السقرػدة كغضخ السقرػدة 
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يتخحىا السجتسع لخقابة سمػؾ أفخاده كالتأكج مغ أنَّيع يترخفػف عمى كفق السعايضخ كالقضع  التي
كالشطع التي رسست ليع. كيشاط الزبط االجتساعي في السجتسع الحجيث بالخأؼ العاـ كالقانػف 

 الػضعي في حضغ تمعب العادات كاألعخاؼ دكٌر كبضٌخ في ضبط السجتسعات التقمضجية.
لزبط تحجيج نصاؽ الدمػؾ السقبػؿ في السجتسع, كالسحافطة عمى الشطاـ كاالستقخار إذًا كضضفة ا

كالتساسظ كمشع االنحخاؼ أك عمى األقل الحج مشو.. كالدؤاؿ أؼ ضبط يسكغ أْف يتحقق في 
مجتسع كالعخاؽ الحؼ كاف كمازاؿ يعضر في سمدمة مغ الحخكب مع دكؿ الجػار كالحرار 

زاؿ يخزح تحتو حضث الشتضجة مديج مغ السآسي كالسخضى كسمػكضات االقترادؼ كالعشف الحؼ ما 
مشحخفة عمى الرعضج األسخؼ كالسؤسدي مثل تشاكؿ السخجرات السيخبة, كالبصالة التي تػلج أكقات 
فخاغ كثضخة لجػ الذباب ككقت الفخاغ بحج ذاتو ُيعج مفدجة إذا لع يدتغل بأنذصة مثسخة, إضافة إلى 

 ئضة كسخقة الساؿ العاـ ... كغضخىا.عسالة األشفاؿ العذػا
 العػامل االقترادية:  -3

الشظ أّف الطخكؼ االقترادية غضخ السدتقخة التي عاشيا كيعضذيا السجتسع العخاقي قبل عاـ 
( كبعجه تعّج مغ أىع األسباب التي تداعج عمى انتذار السخجرات كالسضسا في ضل اقتراد 2003)

الستعجدة, كغضاب الدضاسة التخصضصضة الفاعمة لمشيػض  أنيكو الحرار االقترادؼ كالحخكب
بالسدتػػ االقترادؼ لمسجتسع كالسدتػػ السعاشي لمسػاشغ العخاقي كتفاقع معجالت التزخع 
كالبصالة بضغ الذباب كالحيغ لجييع مؤىبلت جامعضة لمعسل, إضافة إلى نسػ العذػائضات كالتجاكز 

التيجضخ القدخؼ التي شالت كثضخ مغ األسخ العخاقضة عمى أراضي الجكلة )كالغضخ( بعج عسمضات 
في كسط العخاؽ كجشػبو كغخبو؛ ذلظ كمو ألقى عمى األفخاد مذكبلت اقترادية كمعضذضة جسة 
كانت مبخرًا كبضخًا لميخكب مغ ىحا الػاقع السخيخ إلى اإلدماف عمى السخجرات بػصفو مبلذًا 

عسل إلى االنخخاط في تجارتيا بدبب ما تجره لمشدضاف. كدفع البعس مشيع مغ العاشمضغ عغ ال
. كلكغ ىحا ال يعشي (20)عمضيع مغ أرباح شائمة يخافق ذلظ عجـ كجػد الحرانة الجيشضة كاألخبلقضة

أفَّ الترجع السادؼ ىػ في حج ذاتو عامل لبلنحخاؼ؛ بْل أفَّ الطخكؼ االجتساعضة الدضئة 
 ػكضة مجخمة أك مشحخفة.السراحبة لحلظ الترجع ىي التي تذكل مشطػمات سم

 العػامل القانػنضة: -4
( السعجؿ, كيعج القانػف تشفضحًا 1965( لدشة )68صجر قانػف السخجرات في العخاؽ رقع )

(, كقج 1961اللتدامات العخاؽ الجكلضة؛ كػنو إحجػ الجكؿ السػقعة عمى اتفاقضة السخجرات لمعاـ )
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مادة القشب باستثشاء الدراعة السخررة نرت السادة الثانضة مغ القانػف عمى مشع زراعة 
لؤلغخاض الرشاعضة؛ شخيصة الحرػؿ عمى إجازة مغ الجيات السخترة. كقج تزسشت السادة 
الخابعة عذخة العقػبات السفخكضة عمى كل مغ يخالف أحكاـ القانػف, إذ عاقبت الفقخة )أكاًل/أ( 

مئتي ديشار أك الحبذ مجة ال تديج عغ  السادتضغ التاسعة كالعاشخة مغ القانػف بغخامة ال تديج عمى
سشة كاحجة أك بيسا. أمَّا الفقخة )ب( مغ السادة السحكػرة فقج عاقبت باإلعجاـ أك الدجغ السؤبج 
كبسرادرة األمػاؿ السشقػلة كغضخ السشقػلة ضج كل مغ ارتكب بغضخ إجازة جخيسة استضخاد السػاد 

لظ حضازتيا, أك شخائيا, أك زراعتيا, كتكػف العقػبة السخجرة أك جمبيا, أك صشاعتيا, أك بضعيا, ككح
( الحؼ 2017( لدشة )50اإلعجاـ في حالة عػدة الستيع الرتكاب الجخيسة. ثع صجر القانػف رقع )

يعّج قانػنًا متقجمًا في مجاؿ مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة إذا ما قػرف بالقانػف الدابق 
الجكلضة, كفي ىحا السجاؿ كتع تأسضذ اليضئة الػششضة العمضا  أعبله بػصفو يتساشى مع التصػرات

لسكافحة السخجرات كمجيخية شخشة في كل محافطة خاصة بسكافحة السخجرات, ككحلظ مخكد 
لمتأىضل السجمشضغ في كزارة العسل كالذؤكف االجتساعضة؛ إالَّ أفَّ ما يؤخح عمى ىحا القانػف أنَّو 

عقػبتيا مغ سشة إلى ثبلث سشػات, في حضغ كانت في خفس عقػبة التعاشي لتكػف جشحة 
القانػف الدابق جشاية ترل عقػبتيا إلى خسذ عذخة سشة كمثل ىحه العقػبة الخفضفة قج تؤدؼ إلى 
االستخفاؼ مغ قبل مجمشي السػاد السخجرة, كقج ال تذكل الخادع السصمػب مغ سغ مثل ىحه 

ي الشرػص القانػنضة السصبقة عمى مختكبي جخائع . باإلضافة إلى ذلظ ىشاؾ ثغخات ف(21)القػانضغ
السخجرات بسزسػنيا تذكل فخصة لكثضخ مشيع في اتخاذ االحتضاشات البلزمة لبللتفاؼ عمى 

 األجيدة القانػنضة كعجـ الخػؼ مغ شائمة القانػف عشج االتجار بيحه السػاد أك تعاشضيا.
 العػامل األسخية: كتتسثل في: -5
االجتساعضة, حضث ال يسارس األب أك األـ أك كبلىسا دكره في تشذئة  ضعف عسمضة التشذئة -

األبشاء كتخبضتيع برػرة صحضحة. فالتفخقة ما بضغ األبشاء في السعاممة مثبًل أك تفزضل األكالد عمى 
البشات أك الكبار عمى الرغار أك عكذ ذلظ. أك عجـ مداعجتيع كمكاشفتيع فضسا يسذ أمػرىع 

كتجاىل نجاحاتيع كما ييسيع أحضانًا, كميا أمػر تزعف مغ كضائف التشذئة الذخرضة كالبضتضة. 
 االجتساعضة. 

السذكبلت األسخية: تمعب ىحه السذكمة دكرًا بالغ األىسضة في إعاقة دكر األسخة في تخبضة  -
أبشائيا كتشذئتيع التشذئة االجتساعضة الدمضسة ما يؤدؼ في نياية األمخ إلى انجخافيع في تضار 
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نحخاؼ كمشيا ما يشذأ مغ خبلؼ بضغ األبػيغ عمى السدتػػ الذخري أك االختبلؼ بأسمػب اال
التخبضة الحؼ يجعل األبشاء في حضخة مغ أمخىع في مغ يتبعػف. كسا أفَّ أسمػب التشذئة الحؼ ال 
شاء يعخؼ إالَّ القدػة كالذجة في التعامل مع األبشاء دكف التبرخ بعػاقب ىحه القدػة التي تقػد األب
إلى الشفػر مغ آبائيع كأسخىع كتجعميع قج يشتقسػف مغ ذلظ بالػقػع بالخصأ. كعمى الشقضس مغ 
ذلظ استخجاـ أسمػب الجالؿ الدائج كاإلىساؿ بحجج كاىضة ما يجعل األبشاء يتجخؤكف عمى الػقػع 
مػبضغ بالخصأ نتضجة ىحا الزعف أك اإلىساؿ, فيع بعضجكف عغ السحاسبة أك الستابعة, فكبل األس

يؤدياف باألبشاء إلى شخؽ االنحخاؼ كمشيا السخجرات. فالػسصضة بالتعامل معيع كالحػار الجائع 
الستشػع مغ أنجع الػسائل في تخبضتيع, حضث السػازنة بضغ الذجة دكف قدػة, كالحػار دكف استيتار 

 كتجلضل زائج.
مع اآلخخيغ كاألصجقاء عمى  عجـ متابعة األبشاء في ذىابيع كإيباؤىع كفي دراستيع كعبلقاتيع -

 سضقعػف  الحاؿ بصبضعة ألّنيع أبشائيا, انحخاؼ نتضجة عػاقب األسخة تتحسل كىشاكجو الخرػص, 
 األصجقاء اختضار في بجكرىا األسخة قضاـ انحخاؼ لعجـ مغ يحجث كما اآلخخيغ, تأثضخ تحت
كفي ىحا  .األصجقاء ليؤالء السشاسب تجاه االختضار الدمضع التػجضو تػجضييع األقل عمى أك ألفخادىا

الذأف تكذف أحج الجراسات أنَّو كمغ خبلؿ اإلحراءات عغ األسباب الحقضقضة لتعاشي السخجرات 
ـْ تػريصيع أك 87أفَّ ) ـْ حثيع أ %( مشيا يعػد إلى رفاؽ الدػء كذلظ يتع سػاء في تخغضبيع أ

حلظ عجـ حثيع عمى الربلة %( تعػد لزعف الخقابة األسخية. ك47يضدخكف الفخص ليع ك )
ذلظ ألفَّ الدمػؾ االنحخافي يختبط ارتباشًا كثضقًا بالزعف الحؼ يعتخؼ  كشاعة هللا سبحانو كتعالى.

التكػيغ العقائجؼ كالقضسي لمفخد, كضعف القضع لو أثخ فعاؿ في السضل إلى اإلقباؿ عمى تعاشي 
%( مغ 60جػ الجراسات إلى أف )السخجرات كالسدكخات كاإلدماف عمضيا, حضث أشارت نتضجة أح

أسباب التعاشي تعػد إلى ضعف الػازع الجيشي. لحا يشبغي التخكضد عمى عسمضة التشذئة االجتساعضة 
 (.22)كالتخبػية.. لسػاجية ىحه السذكمة الخصضخة

لعلَّ مغ أىع أسباب تعاشي السخجرات كاإلدماف عمضيا سيػلة الحرػؿ عمضيا, فستى ما تػفخ  -4
فخ مغ يتعاشاه, فسثبًل إذا كاف أحج الػالجيغ أك الػالجيغ معًا مجمشاف عمى الخسخ السخجر تػ 

كيجمبانو إلى السشدؿ فإفَّ أبشاء ىحه األسخة معخضػف أكثخ مغ غضخىع لئلدماف عمى الخسخ في 
حالة تكخار شخبو, كالسضسا إذا كانت األـ تعسل حضث يكػف األبشاء دكف رقضب, كما يشصبق عمى 

 بق عمى أية مادة مخجرة أخخػ.الخسخ يشص
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تأثضخ كسائل اإلعبلـ:  تمعب كسائل اإلعبلـ الحجيثة كالدخيعة التي تستمظ تقشضة عالضة كبذكل  -5
خاص القشػات الفزائضة دكرًا في إذكاء الشدعات االنحخافضة كالفاسجة لجػ الذباب كاألحجاث عمى 

ذكؼ الشفػس الزعضفة كتذجضعيع عمى كجو الخرػص, ككاف ليا دكٌر كبضٌخ في تحفضد األفخاد 
تعمع كضفضة تعاشي السخجرات أك الستاجخة بيا بدبب ما يعخض مغ نساذج سضئة مغ أفبلـ أك بخامج 
يغضب فضيا الػعي كالرػرة الرحضحة التي يجب أْف تطيخ بيا ىحه البخامج, إضافة لسا تعخضو 

 .(23)ضػتمغ أسالضب كفشػف تجارة السخجرات أك ترشضع بعزيا داخل الب
تأثضخ الحي الدكشي: ما مغ شظ أفَّ لمحي الدكشي دكٌر كبضٌخ, فقج دلت دراسات كثضخة عمى  -6

أفَّ شبضعة السشصقة الدكشضة ليا تأثضخ كبضخ عمى مجسػعة التفاعبلت كالعبلقات االجتساعضة فإذا ما 
في مثل ىحه  كانت السشصقة مػبػءة, فإفَّ تمظ التفاعبلت تكػف سمبضة لحلظ تكثخ السذكبلت

السشاشق, كخضخ مثاؿ عغ تمظ السشاشق تمظ التي يصمق عمضيا السشاشق اليامذضة أك الفقضخة أك 
أحضاء الرفضح أك السشاشق العذػائضة نتضجة لسا تعانضو مغ أمخاض صحضة كنفدضة كاجتساعضة, 
خص كأزمات اقترادية خصضخة. كسا أفَّ لذخكط السدكغ الدضئ أيزًا أثخ كبضخ في إتاحة ف

االنحخاؼ الحؼ نخاه ىشا في تعاشي السخجرات. كيجب عجـ تجاىل أفَّ فخص االنحخاؼ في الخيف 
 .أقل مشيا في السجف

الجيل كضعف التػعضة بخصخ السخجرات كما يشجع عشيا: كىػ أيزًا سبب يجب ذكخه كالمـػ  -7
ـْ إعبلمض ـْ صحضة أ ـْ ىشا يقع عمى عاتق الجيات السدؤكلة سػاء كانت حكػمضة أ ـْ أسخية أ ة أ

ـْ مشطسات أىمضة كنقابضة كمشطسات السجتسع السجني عامة تعاشي  جخيسة تشتذخكالحقضقة  .مجرسضة أ
 كالسكانة الػضضفي يحجد الػضع فالتعمضع األقل, التعمضسضة السدتػيات ذكؼ  الفئات بضغ السخجرات

 الجخيسة, ليحه بخصػرة ارتكابو الفخد كعي التعمضسي زاد السدتػػ  ارتفع فكمسا االجتساعضة لؤلفخاد,
 أفَّ  كيخكف  يدتصضعػف مػاجيتيا, ال كاقترادية اجتساعضة لسذاكل الفئات ىحه تعخض جانب إلى
  معًا. كالسجتسع بالستعاشي يزخ الحؼ الدضئ الحل كىػ السخجر تعاشي في يكسغ حميا
يقػـ بعس أصحاب الرضجلضات بتذغضل أشخاص يعسمػف في صضجلضاتيع غضخ متخررضغ   -8

( ألف ديشار كخكاتب شيخية, 500بالعسل الرضجلي كبضع األدكية مقابل مبالغ مالضة قج ترل إلى )
ىحا باإلضافة إلى اإليجارات الكبضخة التي يجفعيا أصحاب الرضجلضات كأمٌخ مثل ىحا قج يجفع 

بضع األدكية إلى مغ يصمبيا بغس الشطخ عغ الػصفات الصبضة كذلظ لتعػيس ىحه بعزيع إلى 
األمػاؿ, باإلضافة إلى اتجاه كثضخ مغ األفخاد إلى السزسجيغ عمسًا أفَّ بعزيع ال يحسل إجازة 
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قانػنضة لسسارسة العسل, كىؤالء مسكغ أْف يكػنػا مغ أشخاؼ بضع السػاد السخجرة لحا نحتاج إلى 
 بعة مغ قبل نقابة األشباء كالرضادلة.إشخاؼ كمتا
  :(24)أمَّا األسباب الخاصة النتذار السخجرات فضسكغ إجساليا عمى الشحػ اآلتي   
حب التجخبة كاالستصبلع حضث يشجفع بعس األشخاص إلى تجخبة السخجرات لسعخفة أثخىا  -1

كمزاعفاتيا, كبتكخار التجخبة كمعخفة الشذػة كالستعة التي تحجثيا كىع يجيمػف آثارىا الدمبضة 
 يربح ىؤالء األشخاص مجمشضغ.

خرائز كسسات شخرضة الستعاشي مثبًل ارتفاع سسة العربضة كالتػتخ كالقمق, كسا تترف  -2
 شخرضة السجمغ بالخجل كالذعػر بالشقز كعجـ التػافق الشفدي كاالجتساعي الجضج

دتػػ الجفاعضة, الخخكج عغ الػاقع أىسضة السخجر بالشدبة لمسجمغ, خفس التػتخ, خفس م -3
 .كاليخكب مغ السذكبلت الشفدضة كاالجتساعضة

السمل الحؼ يعانضو بعس األشخاص قج يكػف دافعًا لمسخجرات كالسضسا إذا تعخض ىؤالء  -4
األشخاص ألزمات عاشفضة أك عائمضة, باإلضافة إلى أفَّ أكقات الفخاغ الكثضخة التي ال يدتصضع 

ا عمى نحػ يعػد بالشفع عمضيع كعمى مجتسعيع؛ كذلظ لعجـ كجػد أماكغ األشخاص استغبللي
لمشذاط مثل األنجية الخياضضة  أك األماكغ التخكيحضة أك تكػف مػجػدة مثل ىحه األماكغ كلكغ 
األفخاد ال يخغبػف باالنتساء إلضيا كالسضسا ذكؼ الجخػؿ السشخفزة, كىكحا يفزمػف البقاء في 

يػف أك متابعة مػاقع االنتخنت, أك مخافقة األصجقاء إلى السقاىي كلعب السشدؿ كمذاىجة التمفد 
الػرؽ أك تجخضغ األرجضمة أك الذضذة التي أصبحت ضاىخة معخكفة في معطع السقاىي. كمثل ىحا 
الػضع قج يجفع ىؤالء لتعاشي بعس أنػاع السخجرات كالسشذصات كالسشبيات كعقاقضخ اليمػسة 

ع عمى االستستاع بأكقات الفخاغ لضربحػا مجمشضغ مع تكخار إلحجاث مذاعخ خاصة تداعجى
 .التعاشي
الشظَّ أفَّ لؤلصجقاء دكٌر كبضٌخ في كػف الفخد مدتقضسًا أك مشحخفًا, كفي ذلظ قػؿ رسػلشا  -5

 الكخيع صمى هللا عمضو كإلو كسمع )ِإنََّسا َمَثُل الَجمضِذ الرالِح كالجمضُذ الُدػِء كحاِمِل الِسدِظ, كنافخِ 
الِكْضِخ, فحامِل السِدِظ: ِإمَّا أْف ُيْحِحَيَظ, كِإمَّا أْف تبتاَع مشُو, كِإمَّا أْف تِجَج مشو ريحًا شضِّبة, كنافِخ 

ُتعّج مراحبة األفخاد الستعاشضغ  *(1)الكضِخ: ِإمَّا أْف َيحخَؽ ِثَضاَبَظ, كِإمَّا أْف تجَج مشو ريحًا َخِبضَثًة(
                                                           

ب استحباب (, كمدمع, كتاب البخ كالرمة كاآلداب, با5534(, رقع: )7/96أخخجو البخارؼ, باب السدظ ) - *1
 (.2628(, رقع: )4/2026مجالدة الرالحضغ, كمجانبة قخناء الدػء )
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باب تعاشي السخجرات حضث يغخؼ األفخاد الستعاشضغ أفخادًا لمسخجرات كمخالصتيع مغ أىع أس
آخخيغ يراحبػنيع بتعاشي بعس السػاد السخجرة مغ خبلؿ التحجث ليع عغ الستعة كالشذػة التي 
تحجثيا السخجرات, أك يخجعػنيع بػضع السخجر داخل الدجائخ أك ببعس السذخكبات أك الذاؼ 

 .كالقيػة
الػعي الجيشي كعجـ احتخاـ ليحه السذاعخ يديج مغ عجد ضعف السذاعخ الجيشضة كضعف  -6

الستعاشضغ لمسخجرات, حضث يفقج الفخد أؼ صمة لو بخالقو فضبتعج عغ تشفضح أكامخه كيشجخ كراء 
 غ.ندكاتو كأىػائو الجنضػية لضشغسذ في تضار اإلدمان

تحقضق  الزغػط الشفدضة التي يتعخض ليا اإلنداف نتضجة الفذل الكبضخ كاإلحباط في -7
الصسػحات الذخرضة, كلكي يحاكؿ الفخد ندضاف مخارة ذلظ اإلحباط كالفذل يمجا إلى تعاشي 

. كىشاؾ بعس العػامل األخخػ ذات العبلقة بالجػانب الشفدضة مثل السخجرات كيربح مجمشًا عمضيا
الذعػر بالشقز نتضجة لعاىة جدسضة أك تذػىات خمقضة, كشعػر بتأنضب الزسضخ عمى ما أقجـ 
عمضو مغ سمػؾ غضخ مقبػؿ كىحا الذعػر قج يجفعو إلى السخجرات لمخبلص مغ ىحا الشعػر 

 . (25)كندضانو
 أضخار السخجرات:

 : (26)ىشاؾ أضخار كثضخة لمسخجرات لعلَّ أىسيا
انيضار األسخة: األسخة ىي المبشة األكلى مغ لبشات السجتسع, كإذا انتذخت فضيا ىحه الدسـػ  -1

لمذخ كالخذيمة, بدبب ضعف بشائيا كفداد أبشائيا, كىحا األمخ لو خصػرتو البالغة أصبحت مختعَا 
 عمى السجتسعات .

عجـ تػفخ الساؿ كإلحاح الجدع عمى تشاكؿ الجخعة سضقػده  السجمغ لبلستجانة أك الدخقة أك  -2
سضربح  األعساؿ السشحخفة كغضخ السذخكعة السؤدية لبضع كل ما يعد عمى أنفديع أك أسخىع كبحلظ

السجمشػف عالة عمى أسخىع التي تػفخ ليع السأكػ كالسأكل كالسذخب, مقابل عقػقيع السدتسخ 
كامدجتيع الرعبة كتيجيجىع الجائع إْف لْع يحرمػا عمى الساؿ الزخكرؼ لذخاء السخجرات 
 بسراريف إضافضة؛ بْل يرل الحاؿ إلى أخح األشضاء الثسضشة مغ البضت كبضعيا لتمبضة ندكاتيع.

ارتباط بعس الجخائع بتعاشي السخجرات, فثسة جخائع تحجث قبل التعاشي حضث تختبط بالجخائع  -3
ضج األشخاص بالقتل كاألذػ البالغ إثشاء الترادـ مع قػات السصاردة لعرابات السيخبضغ, أك في 
اب مػاقف الرخاع الحؼ يحجث أحضانًا بضغ ىحه العرابات, ككحلظ تػريط عجيٌج مغ األحجاث كالذب
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في عرابات التػزيع كالتدػيق, باإلضافة إلى جخائع الدخقة كالدصػ مغ أجل الحرػؿ عمى 
الساؿ بدبب القيخ الحؼ يدبق رغبة السجمغ في الحرػؿ عمى السخجر عشجما يقع في ضائقة 
مالضة تحػؿ بضشو كبضغ القجرة عمى شخاء السخجرات, كأخخػ بعجىا بدبب االضصخابات الذخرضة 

 التي ترضبو.
فداد السجتسع كضعفو: السجمغ عشرخ فاسٌج في نفدو, مفدٌج لغضخه مغ أفخاد السجتسع, كإذا  -4

كثخ السجمشػف في السجتسع ىجمت مقػماتو, كخارت قػاه, كدب فضو الػىغ كالزعف, ما يجعمو 
 فخيدة سيمة ألعجائو . 

مدتذفى ابغ رشج كقبل أْف نشيي ىحا البحث نعخض بعس حاالت لتعاشي السػاد تع مقابمتيع في 
لمصب الشفدي لشدمط األضػاء عمى جػانب مغ ىحه السذكمة الخصضخة التي يػاجييا شبابشا 

 كمجتسعا العخاقي.
 الحالة األكلى

 معمػمات عامة: -أكلا 
شاب يبمغ مغ العسخ )اثشاف كعذخكف( سشة, أعدب, لع يكسل السخحمة االبتجائضة, كالجه يعسل  

 يج شبي, ككالجتو لضذ لجييا أؼ تحرضل عمسي كتعسل ربة بضت, معاكف شبي لجيو شيادة مغ مع
 الحالة الشفدية -ثانياا 
 يعضر في حالة مغ القمق كالخػؼ مغ السدتقبل السجيػؿ. 

 الحالة البػيػلػجية: -ثالثاُ 
ال يعاني مغ أية أمخاض لكغ كججت عمى جدجه آثار جخاح عجيجة عشج سؤالشا لو عشيا أجاب   

 و في أمػاس الحبلقة دكف أف يعمع بفعل السػاد السخجرة التي يتشاكليا.أنو كاف يجخح نفد
 الػضع الجتساعي كالقترادي: -رابعاا 

ال تػجج مذكبلت اجتساعضة كأسخية داخل األسخة لكغ الذاب كاف دائع السذاجخة مع اآلخخيغ   
الدجغ لسجة الذباب ألسباب تتعمق بالشداء كسا يحكخ, حضث عمى أثخ إحجػ السذاجخات دخل 

)ثساف( سشػات. كمغ الشاحضة االقترادية تعاني الحالة مغ كضع اقترادؼ سيء كالسضسا بعج 
إدمانو عمى السخجرات كىحا الػضع جعل الحالة كثضخًا ما تدتجيغ مغ اآلخخيغ مغ أجل تمبضة 

 دكافعيا نحػ السخجرات.
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 سبب التعاشي كاإلدماف: -خامداا 
تحكخ الحالة أف مخافقة ابغ العع الحؼ كاف يتعاشى بعس الحبػب مغ الرضجلضات حضث أخبخة   

بأنيا جضجة كتشدضو اليسػـ كالسذكبلت, فكانت تمظ السحاكلة بسثابة تجخيب كلكغ استسخت الحالة 
بالتعاشي فكاف أبغ عسو سبب السذكبلت التي تدبب بيا جخاء إدمانو عمضيا, لكغ الحالة نادمة 

 مى ما حرل ليا كتحاكؿ أْف تسشع نفديا كلحلظ جاءت بخغبتيا إلى السدتذفى شمبًا لمسداعجة.ع
ذكخت الحالة أفَّ السػاد التي يتعاشيا كثضخة كلكغ يتأتي عمى رأسيا   السػاد السخجرة: -سادساا 

مادة الكخيدتاؿ التي تؤخح عغ شخيق التبخضخ مغ خبلؿ مرباح ضؤئي يجخؼ عمضو بعس 
لضدتشذق البخار كبعجىا يحرل عمى إحداس بالقػة كالشذاط الستػاصل لسجة أربعة أياـ  التحػيخات

دكف المجػء إلى الصعاـ كبعجىا تحرل حالة مغ الخسػؿ كالتعب حضث يجخل السجمغ فضشػـ عسضق 
يدتسخ كقتًا شػيبًل, ىحا باإلضافة إلى تشاكؿ مػاد أخخػ مثل البخكفضغ كالتػسضخاـ كحبػب 

 التخامادكؿ.
 مرادر الحرػؿ عمى السخجرات: -سابعاا 

الحرػؿ عمى ىحه السػاد سيل ججًا كسا تحكخ الحالة كغالبًا ما يكػف عغ شخيق الرضجلضات 
كبعس التجار كالسضسا مادة الكخيدتاؿ حضث تحكخ الحالة بأفَّ ىشاؾ مغ يتاجخ بيا بضغ إيخاف ثع 

 البرخة كتع بقضة السحافطات.
 الحالة الثانية

 ػمات عامة:معم -أكلا 
شاب يبمغ مغ العسخ )سبع كعذخكف( سشة, متدكج, لع يكسل السخحمة االبتجائضة, كالجه  ككالجتو 

 متػفضاف.
 الحالة الشفدية -ثانياا 
 القمق كالتػتخ. 

 الحالة البػيػلػجية: -ثالثاُ 
حضث كاف يبجك عمضو التعب كاإلنياؾ كعشجما سألشاه عغ سبب ذلظ أكج أنو بفعل مادة الكخيدتاؿ  

 يعاني مغ تعب شجيج لكشو أيزا يحسل أثار جخكح السػس عمى يجيو كصجره.
 الػضع الجتساعي كالقترادي: -رابعاا 

 يػ ػػج كفاة كالجيو كلكغ عمى السدتػػ االقترادؼ فػػػػػضسا بعػػػػػػلة كالسػىشاؾ مذكبلت أسخية مشح الصف
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 دخمو يشفقو عمى السخجرات. كسا يحكخ لع يقرخ تجاه زكجتو كأشفالو كلكغ جدء كبضخ مغ
 سبب التعاشي كاإلدماف: -خامداا 
تحكخ الحالة أفَّ سبب التعاشي كاف بفعل مجسػعة مغ األصجقاء في السشصقة حضث تع إقشاعو  

 بأىسضتيا الجشدضة كفػائجىا لشدضاف السذكبلت.
بالخغع مغ ارتفاع أىع السػاد التي تتشاكليا الحالة ىػ مادة الكخيدتاؿ  السػاد السخجرة: -سادساا 

 ثسشيا إضافة إلى مػاد أخخػ ذكخ مشيا الحبػب السخجرة كاليضخكبضغ  كحبػب التخامادكؿ.
 مرادر الحرػؿ عمى السخجرات: -سابعاا 
تجج الحالة أنو مغ الديػلة الحرػؿ عمى السػاد السخجرة مادمت معظ الساؿ السصمػب فيي  

لشداء ككحلظ عغ شخيق التجار كألقت الحالة مشتذخة في الرضجلضات كمحاؿ الحبلقة لمخجاؿ كا
بالبلئسة عمى أصجقاء الدػء الحيغ جعمػه ضحضة لػضع ال يحدج عمضو كمغ ىشا جاءت ىحه 

 الحالة بإرادتيا لمسدتذفى لغخض السداعجة كالعبلج.
 الحالة الثالثة

 معمػمات عامة: -أكلا 
خسذ سشػات مغ زكجة عسخىا  الحالة شاب يبمغ مغ العسخ )خسذ كعذخكف( سشة, متدكج مشح  

)تدع كعذخكف( سشة, الدكجة حاصمة عمى شيادة اإلعجادية كىي ربة بضت, كىػ حاصل عمى 
 اإلعجادية أيزًا كيعسل عامل بشاء. يعضر مع أىمو كاده ككالجتو في مشدؿ مذتخؾ. 

 الحالة الشفدية: -ثانياا 
 تعاني الحالة مغ القمق كالخػؼ.  

 البيػلػجية:الحالة  -ثالثاا 
ال تعاني الحالة مغ أؼ نػع مغ السخض, كحلظ الدكجة ال يعاني أؼ نػع مغ األمخاض. كلكغ 
زكجتو لع تحسل فيي عقضسة كسا يحكخ كمجة العقع أك تأخخ اإلنجاب لثبلث سشػات بعج الدكاج. 
كلكغ تحرل مذكبلت بضغ زكجتو ككالجتو بفعل عجـ اإلنجاب كذلظ يمقي بزبللو عمى كضعو 

 لشفدي إلى درجة كبضخة.ا
 الػضع الجتساعي كالقترادي: -رابعاا  

كالػضع االقترادؼ سيء إلى درجة كبضخة بحضث ال ىشاؾ مذكالت أسخية بفعل عجـ اإلنجاب 
يسكغ تػفضخ العبلج لدكجتو كال يسكشو االستقبلؿ في مشدؿ مدتقل, كلكغ يحرل عمى بعس 
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كنتضجة إلدمانو عمى السخجرات فيػ يشفق الجدء األكبخ الساؿ مغ خبلؿ العسل البدضط في الدػؽ 
 مشو.

 سبب التعاشي كاإلدماف: -خامداا 
 األصجقاء السشصقة كأصجقاء السقاىي. 

إضافة  1:  أىع السػاد السجمغ عمضيا الفالضـػ كشخاب التػسضخاـ كحب صفخالسػاد السخجرة -سادساا 
 .سشوعمى الكخيدتاؿ كلكغ بجخعات قمضمة نتضجة الرتفاع ث

 مرادر الحرػؿ عمى السخجرات: -سابعاا 
األصجقاء حضث بعزيع مختبط بتجار يػزعػف ىحه السػاد كالسضسا في مشاشق كثضخة مغ بغجاد  

مثل: الباب الذخقي كسػؽ مخيجؼ كمشصقة الحضجرخانو كالفزل, كيؤكج الحالة أفَّ ىشاؾ أماكغ 
 جخػؿ إلضيا.لمتعاشي في بغجاد ال يسكغ حتى لؤلجيدة األمشضة مغ ال

 الحالة الخابعة
 معمػمات عامة: -أكلا 

( سشة,  حاصل عمى الذيادة االبتجائضة الحالة االجتساعضة 19الحالة شاب يبمغ مغ العسخ )
 متدكج, ككالجيو عمى قضج الحضاة يدكغ في مشصقة متجاكز عمضيا بالقخب مغ مجيشة الرجر.

 الحالة الشفدية: -ثانياا 
ختو فزبًل عغ عجـ االستقخار األسخؼ كػنو يدكغ تجاكز. كمازالت ال يحذ باألماف داخل أس

 الحالة تتمقى السداعجات مغ الػالجيغ كلكغ ذلظ لع يسشعو مغ اإلقباؿ عمى السػاد السخجرة.
 الحالة البيػلػجية: -ثالثاا 

 ال تعاني الحالة مغ أية أمخاض جدسضة لكغ الحالة ذكخت أنيا حضغ تفتقج لمسػاد السخجرة فتذعخ
 بآالـ شجيجة.

 الػضع الجتساعي كالقترادي: -رابعاا  
تعاني الحالة مغ كضع اجتساعي سيء حضث ال يدتصضع إعالة زكجتو كتمبضة شمباتو مغ السػاد   

 السخجرة, بفعل سػء الػضع االقترادؼ فيي تعسل في األسػاؽ )بدصة(.
 سبب التعاشي كاإلدماف: -خامداا 
 األصجقاء كبعس األقارب.    

 الفالضػـ, البػفضغ الػردؼ, الدػمجريغ, حب تخامادكؿ, البخاكدكؿ.السػاد السخجرة:  -دساا سا
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 مرادر الحرػؿ عمى السخجرات: -سابعاا 
األصجقاء حضث تحكخ الحالة أفَّ مشصقتو الدكشضة يػجج فضيا أعجاد كبضخة مغ الستعاشضغ عمى ىحه  

 السػاد, كحلظ يحكخ أَنو أحضانًا يتمقى السػاد مغ أشخاص ال يعخفيع.
 الستشتاجات العامة لمبحث:

ًا لمحكػمة انتذار السخجرات بأنػاعيا السختمفة في السجتسع العخاقي كذلظ يذكل تحجيًا ججيج -1
العخاقضة فالسخجرات إرىاب مغ نػع آخخ. كىحا االنتذار بيحا الحجع يؤشخ ىشاؾ احتسالضة كجػد 
مخصط مجركس مغ قبل بعس الجكؿ لتجمضخ العخاؽ بالتدامغ مع انتذار عرابات داعر. كالجلضل 

 أفَّ السخجرات في العخاؽ ىي األرخز بضغ الجكؿ القخيبة كالسجاكرة.
( مغ بمج يسثل خط مخكر أك عبػر لمسخجرات مغ دكؿ 2003كمشح عاـ ) تحػؿ العخاؽ -2

الخمضج كإيخاف كأفغاندتاف إلى تخكضا كالبمقاف كأكربا الذخقضة أؼ بمج ناقل كمدتيمظ لمسخجرات كفي 
 بعس األحضاف مرشع لبعزيا, كقج يتحػؿ إلى مشتجًا كمرجرًا ليا.

السجتسع العخاقي مؤشخ خصضخ يحسل داللة ضعف مشطػمة الزبط االجتساعضة كالتخبػية في  -3
مفادىا فذل تمظ السشطػمة في احتػاء األبشاء كمتابعتيع كمداعجتيع في حل مذكبلتيع, كتشذئتيع 

 عمى كفق تعالضع الجيغ اإلسبلمي الحؼ يحـخ السػاد السخجرة التي تحىب بالعقل كالفكخ.
شاشق الفقضخة في العخاؽ يحسل في انتذار السخجرات في السشاشق الذعبضة العذػائضات كالس-4

شضاتو تجنضًا كبضخًا في تحقضق التشسضة البذخية. )ىحا ال يعشي أفَّ السشاشق السخفية خالضة مغ 
 السخجرات(.

تعاني األجيدة األمشضة مغ نقز في الجعع التقشي كالسادؼ لتتسكغ مغ اكتذاؼ السخجرات  -5
باإلضافة إلى األداء الستػاضع تجاه تدارع تعاشي كالسضسا في معابخ العخاؽ مع الجكؿ السجاكرة. 
 السخجرات كزراعتيا كإنتاجيا كاالتجار بيا.

ىشاؾ ثغخات في الشرػص القانػنضة السصبقة عمى مختكبي جخائع السخجرات بسزسػنيا تذكل  -6
فخصة لكثضخ مشيع في اتخاذ االحتضاشات البلزمة لبللتفاؼ عمى األجيدة القانػنضة كعجـ الخػؼ 

 غ شائمة القانػف عشج االتجار بيحه السػاد أك تعاشضيا.م
أشارت بعس الحاالت التي تست مقابمتيا إلى انتذار مخجر الكخستاؿ الحؼ ُيعّج مغ أخصخىا  -7

فتكًا برحة الستعاشي حضث يؤدؼ تعاشضو إلى شعػر كبضخ بالشذاط كعجـ الشػـ لسجة ثبلثة أك 
عسضق ألياـ دكف أْف يتشاكؿ أؼ نػع مغ األشعسة.   أربعة أياـ بعجىا يغط الستعاشي في نػـ
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كأكجت تمظ الحاالت أفَّ ىحه السادة كانت تجخل العخاؽ مغ إيخاف كلكغ اآلف ىشاؾ ما يصمق 
عمضيع)الصباخضغ( في مجيشة البرخة كىع مغ يقػمػف بترشضعيا. كذكخ العقضج مجيخ مكافحة 

 خرز لترشضع الكخستاؿ في مجيشة البرخة.الكخخ بأنَّو تع اكتذاؼ معسل مت -السخجرات بغجاد
يفتقخ العخاؽ إلى الخقابة عمى األدكية الستػفخة في الرضجلضات الخاصة كالسمحقة بالسدتذفضات  -8

العامة كمحاخخ األدكية كالسضسا تمظ التي تحتػؼ كسضات كبضخة مغ السخجر مثل: التػسضخاـ, 
سع الستجاكؿ بضغ الستعاشضغ(... كغضخىا. )اال 1كالفالضػـ كحب تخامادكؿ كالبخكفضغ كحب صفخ 

كالحقضقة إفَّ اإلقباؿ عمى ىحه األدكية يختبط ببعس السفاىضع الخاشئة حػليا لجػ الستعاشضغ 
بػصفيا ال تؤثخ عمى صحتيع, كغضخ محخمة شخعًا, بإضافة إلى انخفاض أسعارىا كتػفخىا, كمغ 

ا تداعج عمى الشدضاف أ  ك العكذ تشذط الحاكخة كالجدع.ثع ليا عبلقة بالجشذ, كأنيَّ
مغ شخؽ انتذار السخجرات كنقميا يتع مغ خبلؿ بعس صالػنات الحبلقة الخجالضة كالشدائضة,  -9

كمغ خبلؿ بعس السسخضات كالسسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات, ككحلظ بعس السزسجيغ 
جكد بدبب تعقضجات السجازيغ كغضخ السجازيغ الحيغ يمجأ إلضيع السػاششضغ مغ ذكؼ الجخل السح
 مخاجعة السدتذفضات كخجماتيا الستػاضعة كبدبب ارتفاع أجػر األشباء.

ضعف التػعضة بخصخ السخجرات كما يشجع عشيا مغ مذكبلت صحضة كاجتساعضة كاقترادية  -10
ـْ  ـْ أسخية أ ـْ إعبلمضة أ ـْ صحضة أ كتتحسل السدؤكلضة ىشا الجيات السدؤكلة سػاء كانت حكػمضة أ

ـْ مشطسات أىمضة كنقابضة كمشطسات السجتسع السجني عامة.مجرسضة   أ
 تػصيات لسػاجية السخجرات:

قج ال نبالغ إذا قمشا يعضر مجتسعشا العخاقي اآلف في أزمة متسثمة في سػء استعساؿ السػاد   
السخجرة مغ خبلؿ تعاشضيا كاإلدماف عمضيا؛ بْل كالستاجخة بيا مغ قبل البعس, مع احتساؿ كجػد 

خفضة تعػؿ كثضخًا عمى أضعاؼ العخاؽ مغ خبلؿ استيجاؼ قجراتو الذبابضة كاستشداؼ ثخكاتو  أيجؼ
االقترادية كالبذخية, ىحا ما يؤشخه الػاقع السمسػس, لحا يشبغي تجارؾ األمخ قبل أْف تدتفحل 
األخصار, فالجسضع مدؤكؿ عغ مػاجية ىحه الطاىخة. كال يسكغ تحسضل السدؤكلضة لصخؼ معضغ, 

الحكػمة لْغ تدتصضع معالجتيا دكف تعاكف األسخة كالسجرسة كمؤسدات السجتسع السجني عمى حتى 
اختبلؼ تػجياتيا كتشػع اختراصاتيا, كبجكرنا نقجـ التػصضات عمى كفق نتائج بحثشا عمى الشحػ 

 اآلتي:
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إلى كزارة الرحة: معالجة السجمشضغ برػرة عمسضة كصحضة تسكشيع مغ تخكيا كعجـ العػدة  -1
 إلضيا. كتقجيع الخجمات الرحضة السشاسبة بعضجًا عغ التعقضجات الخكتضشضة لعسػـ السػاششضغ.

إلى كزارة الجاخمضة: مبلحقة تجار السخجرات كمخاقبة الحجكد كإحكاـ الدضصخة عمضيا بخًا كبحخًا  -2 
 كتقجيع الستاجخيغ بالسخجرات إلى العجالة.

ي ىحه التجارة السسشػعة كمعاقبتيع عمى كفق القانػف إلى كزارة العجؿ: محاكسة الستػرشضغ ف -3
 العخاقي كبرخامة. 

إلى السؤسدة التذخيعضة: سغ تذخيعات تتشاسب كحجع ىحه الجخائع كخصػرتيا عمى السجتسع  -4
 العخاقي. 
إلى جسضع السؤسدات: ىشاؾ حاجة ماسة إلى جيػد تمظ السؤسدات االجتساعضة كالتخبػية  -5

مضة كالذبابضة كالصبلبضة مغ أجل كذف مخاشخ ىحه الطاىخة كالتػعضة بآثارىا  كالثقافضة كاإلعبل
 الخصضخة عمى الػضع الشفدي كاألسخؼ كاالجتساعي لمفخد كالسجتسع. 

إلى كزارة التخصضط: العسل عمى إيجاد الطخكؼ اإليجابضة التي تتضح لمشاس فخص حضاة سػية  -6
يع إلى إتباع سمػكضات مشحخفة أك أعساؿ غضخ مغ أجل التغمب عمى الطخكؼ التي تؤدؼ يبعز

قانػنضة كذلظ لْغ يتع  إالَّ مغ خبلؿ مكافحة البصالة كالفقخ كالجيل كاألمضة ضسغ تشسضة عادلة 
 لمجسضع.
إلى السؤسدة اإلعبلمضة: تقجيع البخامج كاإلعبلنات التي تػضح مخاشخ السخجرات كتذجع  -7

 تعاكف مع األجيدة األمشضة عغ الستاجخيغ بالسػاد السخجرة.أفخاد السجتسع عامة كالستعاشضغ عمى ال
إلى السخجعضة الجيشضة كالسؤسدات الجيشضة: الترجؼ ليحه الطاىخة مغ خبلؿ الفتاكػ كالخصب  -8

كالكتابات كالػعع كالجعػة كالسشابخ الحدضشضة كصمػات الجسعة, إلسجاء الشرح كالكمسة الصضبة 
اجتساعضة كشخعضة معضشة ضج الحيغ يرخكف عمى تعاشي كالسػعطة الحدشة, مسارسة ضغػط 
 السخجرات أك يتاجخكف فضيا. 

كانصبلقًا مغ الجكر الياـ الحؼ تمعبو الجامعات في تػعضة الصمبة مغ مخاشخ ىحه اآلفة   
 كتجشضبيع خصخىا كآثارىا الدمبضة نزع بعس التػصضات كعمى الشحػ اآلتي:

 السخغػب بيا ضسغ السشاىج التعمضسضة. تزسضغ مزار السخجرات كالدمػؾ غضخ -1
يقػـ عمضيا أساتحة  أْف تكػف ىشاؾ كحجات لئلرشاد الشفدي كالتخبػؼ في كل كمضة, -2

 لحل السذكبلت الصبلبضة كتقجيع السقتخحات بذأنيا. متخررػف بعمع االجتساع كعمع الشفذ
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اؿ التػصضات التي إقامة السؤتسخات العمسضة كالشجكات حػؿ مخاشخ السخجرات كعجـ إىس -3
 تتسخس عشيا كتقضضع تصبضقيا كمخاقبتو.

إقامة السعارض لمخسـػ كالرػر الخاصة بالسػاد السخجرة كالشباتات السخجرة, كالتعبضخ عغ  -4
تأثضخىا عمى الفخد كاألسخة كالسجتسع. كإتاحة الفخصة لمصمبة كالصالبات لمسذاركة الفاعمة في مثل 

 ىحه السعارض.
الجامعات كالجيات األمشضة لػضع الخصط كالبخامج لسحاربة الطػاىخ الدمبضة في  التشدضق بضغ -5

 السجتسع كالتي مغ بضشيا ضاىخة السخجرات.
العسل عمى إعادة تشذضط السدخح الجامعي كأىسضتو لتػعضة الصمبة بسخاشخ ضاىخة تعاشي  -6

 السخجرات مغ خبلؿ تجدضج قرز التعاشي كأسبابو كتأثضخاتو. 
 اليػامر:
 نحػ الذباب كخيذاف, اتجاىات كبذضخ السعاني كعبج الخزاؽ الشرخات, دمحم الصػيدي, باسع -1

السجّمج  كاالجتساعضة, اإلندانضة العمـػ معاف, مجمة دراسات, محافطة في مضجانضة السخجرات دراسة
 .279, ص 2013, 2, العجد 40
 .279السخجع الدابق نفدو, ص -2
 .75, ص1986دماف, الدىخاء لؤلعبلـ العخبي, القاىخة, عبج الحكضع العفضفي, اإل -3
, 2006كالتػزيع, القاىخة,  لمشذخ شضبة اإلدماف, مؤسدة حدضغ عمي فايج, سضكػلػجضة -4
 .39ص
 .33, ص2001الذخكؽ,  دار عبلجو, مخاحمو, أنػاعو, جػاد فصايخ, اإلدماف -5
, 1997كعبلجًا, دار الجمضل, بضخكت,  كقاية سضكػلػجضا اإلدماف اإلدماف, دمحم مضاسا,  مأساة -6
 .17ص
بػضخسة العمسي, ضاىخة انتذار السخجرات في السجتسع الجدائخؼ مغ التذخضز إلى العبلج,  -7

, ص 19/2009جامعة عبج القادر لمعمػـ اإلسبلمضة, كمضة أصػؿ الجيغ, مجمة السعضار, العجد 
 .474-470ص 
ر السجارس الثانػية في مشصقة الخياض في نذخ الػعي لمحج عبج العديد عبج هللا العخيشي, دك  -8

مغ تعاشي السخجرات دراسة مضجلشضة, جامعة نايف العخبضة لمعمػـ األمشضة, نجكة دكر السؤسدات 
 .7-6, ص ص4/2007 -2التخبػية في الحج مغ تعاشي السخجرات, الخياض, 
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خجرات كتعاشضيا؟ مقاؿ مشذػر عبج األمضخ ركيح, كضف تحػؿ العخاؽ إلى شخيق تجارة الس -9
  2017/ 8 -5عمى شبكة اإلنتخنت في 

https://annabaa.org/arabic/community/12020  
  عمي أحسج خزضخ, دراسات في عمع اإلجخاـ, -10

https://books.google.iq/books?isbn=9796500041001 
 السخجع الدابق نفدو. -11
عجناف ياسضغ مرصفى... )كآخخكف(, مذكمة السخجرات كأثخىا في األمغ اإلنداني لمسجتسع  -12

 .38, ص2017العخاقي دراسة مضجانضة في محافطات "مضداف كالبرخة كذؼ قار", حديخاف 
 .39ع الدابق نفدو, السخج -13
 .35عجناف ياسضغ مرصفى, مخجع سابق, ص -14
 .2018شباط  23الجسعة,  - 4141جخيجة السجػ, لعجد  -15
 السخجع الدابق نفدو..  -16
 .94عمي أحسج خزضخ, مخجع سابق, ص -17
 جخيجة السجػ, مخجع سابق. -18
أمجج عبج الخضا القخيذي )كآخخكف(, آفة العرخ اإلدماف عمى السخجرات, كزارة الرحة,  -19
 .4ص
/ 6صيضب الفبلحي, السخجرات في العخاؽ, مجمة الخائج, مؤسدة الخائج اإلعبلمضة, العجد  -20
 .9-8, ص ص2005
كالتخصضط,  أياد دمحم ضسج, مكافحة السخجرات في القانػف العخاقي, مخكد البضاف لمجراسات -21
 .11, 8, ص, ص 2017بغجاد, 
 -سػسغ شاكخ مجضج, السخجرات كآثارىا الشفدضة كاالجتساعضة عمى الذباب, الحػار الستسجف -22
 .14:16 - 25/  3/  2012 - 3678العجد: 
  عمي أحسج خزضخ, مخجع سابق. -23
احضيا, إشخاؼ , سعجة دريفل, األشفاؿ كاإلدماف دراسة مضجانضة بالجدائخ العاصسة كضػ  -24

. 82, ص2004 -2003جامعة الجدائخ, كمضة العمـػ االجتساعضة كاإلندانضة, الدشة الجامعضة, 
 )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة(.
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دمحم الجػىخؼ .. )كآخخكف(, بحث عغ جساعة األصجقاء كعبلقتيا بتعاشي السخجرات, دار  -25
 .12 -11السعخفة الجامعضة, اإلسكشجرية, دكف تأريخ, ص ص 

حسدة عبج السصمب كخيع السعايصة.... )كآخخكف(, ضاىخة تعاشي السخجرات كآثارىا في  -26
, 3ج-حجكث الجخيسة في ضػء بعس الستغضخات الجيسػغخافضة, مجمة العمػـ التخبػية, العجد الثالث

 .347 -345, ص ص 2017يػلضػ 
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 السخاجع:
 اإلدماف عمى السخجرات, كزارة الرحة.أمجج عبج الخضا القخيذي )كآخخكف(, آفة العرخ  -1
أياد دمحم ضسج, مكافحة السخجرات في القانػف العخاقي, مخكد البضاف لمجراسات كالتخصضط,  -2

 .2017بغجاد, 
 نحػ الذباب كخيذاف, اتجاىات كبذضخ السعاني كعبج الخزاؽ الشرخات, دمحم الصػيدي, باسع -3

السجّمج  كاالجتساعضة, اإلندانضة العمـػ مجمة دراسات,معاف,  محافطة في مضجانضة السخجرات دراسة
 .2013, 2, العجد 40
بػضخسة العمسي, ضاىخة انتذار السخجرات في السجتسع الجدائخؼ مغ التذخضز إلى  -4 

العبلج, جامعة عبج القادر لمعمػـ اإلسبلمضة, كمضة أصػؿ الجيغ, مجمة السعضار, العجد 
19/2009 . 
 .2018شباط  23الجسعة,  - 4141د جخيجة السجػ, لعج -5 
 .2001الذخكؽ,  دار عبلجو, مخاحمو, أنػاعو, جػاد فصايخ, اإلدماف -6
 .2006كالتػزيع, القاىخة,  لمشذخ شضبة اإلدماف, مؤسدة حدضغ عمي فايج, سضكػلػجضة -7
حجكث حسدة عبج السصمب كخيع السعايصة.... )كآخخكف(, ضاىخة تعاشي السخجرات كآثارىا في  -8

, يػلضػ 3ج-الجخيسة في ضػء بعس الستغضخات الجيسػغخافضة, مجمة العمػـ التخبػية, العجد الثالث
2017. 
سعجة دريفل, األشفاؿ كاإلدماف دراسة مضجانضة بالجدائخ العاصسة كضػاحضيا, إشخاؼ , جامعة  -9

. )رسالة ماجدتضخ 2004 -2003الجدائخ, كمضة العمػـ االجتساعضة كاإلندانضة, الدشة الجامعضة, 
 غضخ مشذػرة(.

 -سػسغ شاكخ مجضج, السخجرات كآثارىا الشفدضة كاالجتساعضة عمى الذباب, الحػار الستسجف -10
 .14:16 - 25/  3/  2012 - 3678العجد: 
/ 6صيضب الفبلحي, السخجرات في العخاؽ, مجمة الخائج, مؤسدة الخائج اإلعبلمضة, العجد  -11
2005. 
ركيح, كضف تحػؿ العخاؽ إلى شخيق تجارة السخجرات كتعاشضيا؟ مقاؿ مشذػر  عبج األمضخ -12
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 .4/2007 -2السؤسدات التخبػية في الحج مغ تعاشي السخجرات, الخياض, 
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  عمي أحسج خزضخ, دراسات في عمع اإلجخاـ, -16 
https://books.google.iq/books?isbn=9796500041001 

الجػىخؼ .. )كآخخكف(, بحث عغ جساعة األصجقاء كعبلقتيا بتعاشي السخجرات, دمحم - -17
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 دراسة سػسيػثقافية اإلدماف عمى السخجرات تعبيخ عغ اليامذية الجتساعية
 مجيخ مؤسدة تخبػية - مرصفى البحخي: باحث تػندي في عمع الجتساع

 مقجمة: 
عمى الخغع مغ كثخة ما قضل في ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات, ككثخة زكايا الشطخ إلضيا كتعجد 

فإف ذلظ ال يعشي انيا ضاىخة استػفت حقيا في مجاؿ عمع االجتساع عمى اعتبار السػاقف حػليا, 
أنشا لدشا اماـ سمػؾ فخدؼ بقجر ما ىػ فعل جساعي يحاكؿ التسخد عمى قضع الجساعة كيجعل 

كمغ ىشا  انحخافضو غضخ عائبضغ بسخاشخىا الشفدضة كاالجتساعضة, االفخاد يشخخشػف في مسارسات
 صمة مباشخة بالدضاقات الثقافضة كاالجتساعضة كالشفدضة.  يرضح ىحا الدمػؾ عمى

يتشدؿ اإلدماف عمى السخجرات في صسضع السسارسات االجتساعضة السحمػمة عمى اعتبار انيا 
تحجث تأثضخات نفدضة كصحضة كاجتساعضة, كتديع في إرباؾ مؤسدة األسخة كتجمضخ البشاء 

الرحّضة كالجدجية. كيتعاشى االفخاد أنػاعا مختمفة السعسارؼ الشفدي لؤلفخاد, إلى جانب مخمفاتيا 
مغ السػاد السخجرة مغ أجل االنغساس في عالع المحة كالستعة السؤقتة حضث تشخخط الحات في زمشضة 
سخية مخرػصة, فتقتشز الفخصة كتدتستع بمحة السخجرات كتحكب في سخدياتيا الدعضجة إذ 

مغ الػاقع االجتساعي نحػ الػىع كالحات الكامشة السعشى في البلكعي كاالبتياج بمحطة اليخكب 
التي تدتفضق كتدتعضج كجػدىا السحطػر بفعل السخجرات. فالحات, كىي في حالة اإلدماف, تمحذ 
جمجىا كتدتستع مػت عقميا عمى اعتبار انيا مشذغمة عغ الحضاة, ال تجرؾ إال نذػة اليحياف 

حطة تعاشي السخجرات. كالحق اف الحات حضشسا كالتخسخ بمحة العالع الخضالي الحؼ بتمبذ بيا ل
ترادؼ السخجرات تجّخبيا كتفخط في تعاشضيا كتدتستع بمحتيا كتحكب في متعتيا إلى درجة 
اإلدماف كال تعبأ بأضخارىا الرحضة كالشفدضة إال ّإذا مدتيا مباشخة. كعمضو نحغ إذا إزاء ضاىخة 

لػج إلى مشصقة السدكػت عشو لجػ السجمشضغ خفضة في السجتسع ال يسكغ فيسيا إال مغ خبلؿ الػ 
عمى السخجرات حضث اإلفراح كالتعبضخ عغ أسباب انخخاشيع في دنضا السخجرات, كبالتالي معخفة 
 دالالت ىحه الطاىخة االجتساعضة كدكافع تفذضيا في السجتسع ككضفضة مقاكمتيا كمعالجتيا اجتساعضا.

إلدماف عمى السخجرات كسشذتغل في ىحه كفي ىحا اإلشار سػؼ ندمط الزػء عمى ضاىخة ا
الػرقة البحثضة في تحمضل كتأكيل األسباب كالخمفضات الثقافضة كاالجتساعضة كالشفدضة لدمػؾ اإلدماف 
عمى السخجرات باالعتساد عمى أدكات تحمضمضة سػسضػلػجضة كما تقتزضو مغ تبعات مشيجضة كتقشضة 

                                                                                                                                                                                                                                                        كمغ مقاربات كمخجعضات نطخية كإشار مفاىضسي. 
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سامشا إذا, بحث في عبلفة الدػسضػلػجضا بطاىخة اإلدماف عمى السخجرات بػصفيا محػر اىت
اجتساعضة كسمػكا فخض نفدو في الفزاء العاـ كفي في ذىشضة الستقبل, ككذف عغ  مسارسة

حقضقة الذباب السعاصخ الستحخر مغ قضػد السذخكشضة كالشسصضة في بعجىا الثقافي كاالجتساعي, 
سضػلػجضا كسشذتغل عمى ىحه الطاىخة في أبعادىا الثبلثة الشفدضة لحلظ سشقػـ بقخاءتو سػ 
 كاالجتساعضة كالعبلئقضة.

 فالدؤاؿ السخكدؼ الحؼ يػجو بحثشا ىػ:
اإلدماف في التشطيخ الدػسيػلػجي؟ أىي الخغبة في الزدراء، بجافع انحياز  لساذا البحث عغ

عف السعخفي؟ ثع ىل يرح اف نتعامل أخالقي، بغية إثبات اّف السجمشيغ يعانػف مغ الفقخ كالز
مع ضاىخة اجتساعية بسشصق الستشقاص خاصة كأنشا أماـ ضاىخة اجتساعية تحسل دللت ضاىخة 

 ككامشة كتكذف عسق التسدقات التي تمّبدت بالذباب السعاصخ؟   
I-في دللة السفاىيع:  

السخجرات كاليامذضة  بتػضضف مفاىضع تعاشي السخجرات كاالدماف عمى ندتأنذ في ىحا البحث
االجتساعضة عشج الحجيث عغ ىحه الطاىخة االجتساعضة, كذلظ ألىسضتيا في فيع ىحا السػضػع كما 
يتعمق بو مغ فيع لدمػكضات ىحه الحكات كأشكاؿ كعضيا كشباعيا كما تتخحه مغ استخاتجضات 

 لمتخفي كعجـ اإلفراح عغ انحخافيا الدمػكي. 
 التجخبة إلى التعاشي السفخط ثع اإلدماف اإلدماف عمى السخجرات: مغ -1

قج يرادؼ الذاب السخجرات كيشحشي لتجخبة متعتيا متأثخا بالعخكض كاالغخاءات التي يقجميا 
أصجقاء الدػء, كقج يسّخ الفخد بسذاكل كضغػشات نفدضة فضزصخ الستيبلؾ السخجرات لميخكب 

 ف كالدعادة السؤقتة. مغ كاقعو التعضذ كاالنغساس في لحتيا حضث الشذػة كالشدضا
فتجخبة السخجرات سػاء كانت في لحطة الحدف أك االغخاء اك االحتفاء, خاصة في السشاسبات 
الكبخػ, قج تتحػؿ إلى عادة يخػضيا الفخد كمسا سشحت الفخصة إذ الحات تػاقة لمعػدة إلى زمشضة 

الضػمي كاالندضاؽ نحػ الستعة كالمحة كانببلج الذيػات حضث السعشى في الخبلص مغ االعتضادؼ ك 
 الجكافع كما يترل بيا مغ كىع كحمع كرغبة الترخؼ في السحطػر. 

ما ييسشا أف تجخبة السخجرات أك االفخاط في استيبلكيا قج يتحػؿ إلى نسط مغ الدمػؾ السمـد 
حضث الخزػع لقيخّية السػاد السخجرة كتبعضة آثارىا السجمخة. ىشا يرل الفخد مخحمة اإلدماف كالتي 

" حالة يعاني فييا النداف مغ كجػد رغبة ممحة في تعاشي مادة ما  يسكغ تعخيفيا عمى أنيا
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سػاء شبيعية أك مرّشعة برػرة مترمة أك دكري تمحق الزخر بالفخد كالسجتسع كراء ىحا 
التعاشي رغبة في الذعػر بأثار نفدية معيشة اك لتجشب اثار مدعجة عغ عجـ استعساؿ 

فالسجمغ يتعػد عمى السخجرات كفي صػرة التػقف عغ تعاشضيا يذعخ بحالة مغ "، (1)السادة
االضصخابات الشفدضة كالدمػكضة, كبالتالي فإف شعػره بالخاحة ال يعػد إال بإعادة استيبلكيا. معشى 
ذلظ اف اإلدماف يجعل الفخد يخبط حضاتو بالسػاد السخجرة التي ال يدتصضع االمتشاع عشيا, فيي 

غ تأثضخاتيا الدمبضة عمى صحتو الشفدضة كاالجتساعضة فيػ يرّخ عمى استيبلكيا بانتطاـ كبالخغع م
 خاضعا لقيخيتيا حضث إشباعات الجدع كالعقل البلكاعضة ال تحقق إال بالجخعة السخجرة.  

خبلصة القػؿ, إف اإلدماف عمى السخجراف اضصخاب سمػكي يجعل الفخد يشدع نحػ السادة السخجرة 
اعضة حضث الخشػع كاالنرضاع التاـ لستصمبات الشفذ كالجدع كالتبعضة السصمقة إللدامضة بصخيقة الك 

تشاكؿ السػاد السخجرة بحضث تتعجؿ كضائفو الحضػية, فبشتذي كيدتستع بحالة البلكعي غضخ مباؿ 
 بأضخارىا الشفدضة كالرحضة كاالجتساعضة. 

 التسػقع السغذػش اليامذية الجتساعية: التسدؽ الػججاني كالجتساعي ك -2
يعتبخ السجمغ عمى السخجرات شخرضة مخكبة في أبعادىا الثبلثة الجدجية, الشفدضة كاالجتساعضة  

في   -حدب رأيو -حضث أّنو يدتسج شخعضة كجػده مغ ردة فعمو كتسخده عمى السجتسع الستسثمة 
سدقاتو الػججانضة القضع كالسعايضخ االجتساعضة كرأس الساؿ كالصبقة الحاكسة. فيػ يعّبخ عغ ت

كاالجتساعضة كيكذف عغ عجـ جاىدّيتيع الحىشّضة كاالجتساعضة عمى تقبل الػاقع االجتساعي مغ 
خبلؿ استيبلكو لمسخجرات. فالتغضضخ اإليجابي بالشدبة إلضو ال يكػف إال بػلػج عالع لحة السخجرات 

مغ فقخ كخراصة حضث الدعادة السؤقتة كاليخكب مغ أعباء الػاقع السعضر كما يترل بو 
كحخماف. فالتيسضر كاقع اضصخارؼ مختبط بػجػد مجتسع غضخ ميضكل يعضر فضو الفخد أزمة 
كجػدية حضث اختبلؿ التػازف االنتسائي إذ ُتسارس الصبقة كاألفخاد عشفا رمديا مغ خبلؿ التسثبلت 

بحلظ يربح االجتساعضة التي بإمكانيا إنتاج كاقع اليضسشة الحؼ فخضتو الصبقات السدضصخة, ك 
 التيسضر ضخكرة اجتساعضة كمػقعا شبضعضا ليحه الفئة الّتابعة. 

لمسسارسات الثقافضة الستجحرة عشج مختمف الصبقات بػرديػ يحضمشا ىحا السػقف إلى مقاربة 
تختمف االجتساعضة, حضث يؤكج عمى التساثل كالتصابق بضغ نسط العضر كالصباع الصبقي, إذ يقػؿ "

                                                           

_ دمحم الدضج االرناككط, السخجرات كالسدكخات, بضغ الصب كالقخاف كالدشة, القاىخة, مكتبة زىخاء الذخكؽ, 1
 . 253, ص. 2003
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ىي أنداؽ مغ التسثالت كالخؤى كالحكاـ الستخحة عمى األشياء، بسا ىي  تسثالت العػاف بسا
بشى إدراكية كذكقية تكتدب مغ خالؿ التجخبة، باختالؼ السػاقع التي يحتمػنيا في فزاء العالع 

 " .(1)الجتساعي
في الحقضقة, يشذئ السجمشػف عمى السخجرات فعبل اجتساعضا مزاد, فيع ال يدتصضعػف االنجماج  

في السجتسع برفة إيجابضة, فاالنحخاؼ االجتساعي ُيحجث تغضضخا سمبضا عمى االفخاد كييجد الشدق 
ف االجتساعي.  فدمػكضات السجمشضغ دلضل عمى تخمف الفكخ اإلنداني بحضث يتع قبػؿ ىضسشة العش
كالفػضى حضث تتذكل ثقافة ججيجة تذّخع لجخح الحات كلمجمار االجتساعي عمى اعتبار أف فعل 
السخجرات يكّدخ رمدية بشضة الحات الشفدضة كالعقمضة, كييمظ بشاء السجتسع, كسا يشير ما تبقى مغ 

 جسالضة الػاقع السعضر. 
السجتسع, فضشخخط في الفزاء فاليامذضة االجتساعضة تجعل الفخد يحسل صػرا قاتسة كعشضفة عغ 

العسػمي برفة سمبضة كيشاضل مغ أجل كدب مػقع اجتساعي حضث حقل السخجرات مجاؿ 
لمتفاعل كالتسأسذ كالتعػيس عغ الحخماف االجتساعي.  فاإلدماف عمى السخجرات يتخح بعجا 

خاد يعضذػف تخاجضجيا كمجاال لتفخيغ السكبػتات كالحفاظ عمى التػازف الشفدي عمى اعتباراف االف
ىسػما كشػاغل ال يسكغ مػاجيتيا إال بيحا االنحخاؼ الدمػكي.  كلتػضضح ذلظ, نذضخ إلى أف 
األفخاد حضغ يمجؤكف الستيبلؾ السخجرات كأسمػب لسػاجية الػاقع السخيخ فإنيع يحخجػف الصبقة 

ج بعس الدضاسضة كاالجتساعضة كالثقافضة, لكغ أحضانا قج يتحػؿ ىحا الفعل إلى عشف إذ يعس
 السجمشضغ عمى السخجرات إلى الدخقة كاالنتحار كافتكاؾ األمػاؿ بالقػة قرج تػفضخ السادة السخجرة.
كقج اقتخف مفيػـ التيسضر باألحضاء الذعبضة حضث االقراء كالفقخ كبالتالي استيبلؾ السخجرات 

ر. فذباب ىحه كتعبضخ عغ مأساكّية كضعيع االجتساعي كعسق مخارة اإلحداس باالزدراء كاالحتقا
يتذبثػف بتسخدىع عمى القضع االجتساعضة عمى اعتبار جػاز كل أفعاليع كعجـ  الحاضشة الدكشضة

خزػعيا لسشصق السعضار االجتساعي, فحزػر السخجرات في جمداتيع المضمضة كالشيارية يكخس 
لسعضارية الفػضى اتحخر ىؤالء الذباب مغ أسخىع كأنطستيع االجتساعضة, فضشذط البلكعي كتتعدز 

                                                           

1_ Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, éd. Minuit, 1987, p .156. 
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فيؤالء يحاكلػف التسػقع في  مغ خبلؿ عجـ التصابق بضغ سمػؾ االنا كذخز كسمػؾ السجتسع. 
 الفزاء االجتساعي مغ خبلؿ معاشخة عالع السخجرات كاالنغساس في سسػمو المحيحة.  

II-اإلدماف عمى السخجرات تعبيخ عغ اليامذية الجتساعية:  
 التػجيات السشيجية:1-1

إف تشاكؿ مػضػع اإلدماف عمى السخجرات مغ مشطػر سػسضػلػجي يفتخض بالزخكرة تػجيات 
مشيجضة ُتداعجنا في التػصل إلى شبضعة العبلقة بضغ السجتسع كىحا الدمػؾ االنحخافي, كسشعتسج 

يقـػ عمى كصف أحػاؿ ضاىخة أك مشصقة أك جساعة مغ الشاس لغاية  الحؼ السشيج الكيفيأساسا 
كالسقابمة الحخة كالسالحطة التفدضخ. كسا ارتأيشا المجػء إلى بعس تقشضات البحث التحمضل ك 
, فإذا كانت األكلى تقػـ عمى االتراؿ الذخري أك االجتساع كجيا لػجو بضغ الباحث السباشخة

كالسبحػثضغ فأف الثانضة تيّع الطػاىخ التي ندتصضع مذاىجتيا برفة مباشخة كتكػف مقرػدة كتػجو 
" لمػقائع كالطػاىخ إلدراؾ ما بضشيا مغ صبلت كتفاعبلت كعبلقات. كسا أنشا سشعتسج عمى االنتباه 

التي تحرمشا عمضيا مغ الجسعضات السحمضة التي تعشى  التقاريخ التذخرية لتعاشي السخجرات"
 بسعالجة السجمشضغ عمى السخجرات. 

السخجرة حضث االنغساس في متعة االفخاد مع السػاد  كقج مكشتشا ىحه التقشضات مغ  مبلحطة تفاعل 
الػىع كالتعبضخ عغ حالة ذىشضة متحخرة مغ الدائج كالذاغل كمتذبثة بستعة المحطة بقصع الشطخ 
عغ مخمفاتيا الرحضة كالشفدضة, فسغ خبلؿ االنرضاع لدمصة المحة يشذأ السعشى االجتساعي الحؼ 

اف,  تشكدخ نفدضا كعقمضا كتديع في يحسل داللة الجمار االجتساعي إذ الحات, كىي في حالة اإلدم
زعدعة الشسط الدائج عمى اعتبار اف اإلدماف عمى السخجرات  حالة اجتساعضة ال تؤدؼ كضضفة 
ناجعة, بل  تديع في زعدعة البشى الشفدضة كاالجتساعضة لؤلفخاد, كتؤثخ في مجركاتيع  العقمضة 

الفخاد السجمشضغ عمى السخجرات حتى كحالتيع الرحضة . لحلظ, سشقػـ بإنجاز سضخة ذاتضة لبعس ا
نحرج مديج مغ الشتائج العمسضة كندتكذف حقضقة ىحه الطاىخة االجتساعضة كداللة تفذضيا السكثف 
في الفزاء العسػمي, إلى درجة أنيا ضسشت مقبػلضة اجتساعضة كلع تعج في خانة الػصع 

 االجتساعي. 
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الجنس: 

 ذكور

المستوى 

التعلٌمً: 

إعدادي 

 وثانوي 

مقر 

السكنى: 

وسط 

 ريحض

أعمارهم بٌن 

 25و 12

 سنة

الوضع 

العائلً: 

عموما 

 مستقر

اكتشاف 

 المخدرات:

عن طرٌق 

 األصدقاء

المطالبة 

بتعدٌل 

قانون 

 المخدرات

    :نتائج البحث1-2
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ض الشػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػائػػػػػػػػػػػػػػػػج               

 أغمب السدتيمكيغ كالسجمشيغ عمى السخجرات:
 

 

 السرجر: العسل السيجاني 
 
 السجمغ كالسخجرات: أية عالقة؟  2-1

يتزح مغ خبلؿ العسل السضجاني أف اإلدماف عمى السخجرات في تػنذ  يغمب عمضو الصابع 
)السقاببلت غضخ السقششة( مع الحكػرؼ, كلفيع ىحا الدمػؾ قسشا بسجسػعة مغ السقاببلت الحّخة 

بعس الفتضات المػاتي  أكجف  لشا أف استيبلؾ السػاد السخجرة  يسثل  مجاال عبثضا كغضخ مقبػؿ في 
السجتسع بخمتو كىػ ما يفدخ عجـ رغبتيغ في كلػج ىحا العالع كخاصة في الفزاء العسػمي في 

يداؿ محافطا كذكػريا بامتضاز,  غضخ أف بعس السبحػثات أبجيغ رغبة جامحة في  مجتسع ال
خػض التجخبة كعضر لحة السخجرات كمتعتيا كيفدخف عجـ جخأتيّغ في القضاـ بيحا الدمػؾ  
باليخكب مغ الػصع االجتساعي بالخغع مغ عجـ رفزيغ ليحا الشػع مغ االنحخاؼ كما يترل بو 

في حضغ يسثل االستيبلؾ السخجرات بالشدبة إلى الحكػر رغبة  مغ مخاشخ صحضة كعقمضة . 
كمجاال مبلئسا لبلختبلط كالتخفضو كالذعػر بالدعادة, كىي كحلظ فعل احتجاجي عمى األكضاع 

 القائسة كتعبضخ عغ الحاتضة كالفخدية. 
زجيا كُتفرح بحػثشا السضجانضة عمى اقترار استيبلؾ السخجرات عمى فئة الذباب التي تتسضد بش

كتػقيا نحػ التحخر مغ سمصة العائمة كالسجتسع كخػض تجخبة الدعادة السػىػمة, فمضذ غخيبا أف 
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يعتبخ ىؤالء أف استيبلؾ السػاد السخجرة كسضمة كغاية لمتعبضخ عغ حاالتيع الشفدضة كاألكضاع 
ا مغ رحع االجتساعضة التي يسخكف بيا نطخا النتسائيع لمصبقات الذعبضة, فيحا الدمػؾ ُكلج أساس

 األحضاء الذعبضة التي عادة ما يعضر أفخادىا اإلقراء كالتيسضر.
يدتغل ىؤالء االفخاد ىامر الحخية كاإلفبلت مغ الزبط األسخؼ, كتدتعسل عشج استيبلؾ 
السخجرات استخاتضجضا التخفي نطخا لػجػد صعػبات عجيجة تحّج مغ حخية مسارستيع كتقػـ ىحه 

بل كتقدضع األدكار فضسا بضشيع في إشار تفاعل جساعي مبشي عمى االستخاتضجضا عمى الخخكج لض
أساس التعاكف كالتزامغ, إذ يتػلى البعس ميسة التػزيع كالتخكيج بضشسا ييتع البعس اآلخخ 
بالسخاقبة كالحخاسة خػفا مغ السخاقبة األمشضة كاالجتساعضة باعتبار اف ىحا الدمػؾ انحخافي كُيعاقب 

 عمضيا القانػف. 
فإف رغبة مدتيمكي السخجرات في مسارسة سمػكضاتيع االنحخافضة ذات السزامضغ الشفدضة  كىكحا

تذييج فزاء كاالجتساعضة في الفزاء العاـ كاك الفزاء الخاص يكذف عغ سعي ىؤالء إلى "
خاص بيا، كسحاكلة مشيا لإلفالت مغ الييسشة الخمدّية كالسادّية كالتخمز مغ فخض الػصاية 

كبالتالي بشاء فزاء عسػمي مزاد يدتػعب ذكاتيع الصافحة "، (1)عمييا كالرست كاإلقراء
بالحخماف كالُسثخشة بالجخاح. فشحغ إذا أماـ جساىضخ مزادة تتػسل الستعة كالدعادة عغ شخيق 
الػىع كتحاكؿ تأسضذ جغخافضا ثقافضة تدبصغ مغ خبلليا قضسيا الفػضػية كمعايخىا السحفػفة 

العقل في حالة مػت سخيخؼ كالتذبث بالسخجعضات الدمػكضة بالسخاشخ حضث كضع الجدج ك 
السجمخة لمػجػد الفخدؼ كاالجتساعي, ككأف مجمشي السخجرات يدعػف إلى االعتخاؼ بيع كشسط 
اجتساعي مزاد كمجمخ لمبشى الشفدضة كاالجتساعضة.  كالحق قج استفاد ىؤالء االفخاد مغ رخػ 

سيل عسمضة انجماجيا في االنحخاؼ, كأحضانا التصاكؿ الجكلة كضعف عشفيا الخمدؼ كالسادؼ, مسا 
عمى ىضبتيا مغ خبلؿ االحتفاء باستيبلؾ السخجرات كعخضو عمى العسـػ ككأنو حسضسضة محسػدة. 
فزبل عغ ذلظ, فقج كضعشا العسل السضجاني اماـ مفارقة غخيبة حضث يشطخ بعس االفخاد 

تيبلكيا في السشاسبات العائمضة أمخ لمسخجرات عمى كػنيا تعبضخ عغ التخؼ السادؼ حضث اس
عادؼ, بل أحضانا حزػرىا ضخكرؼ حتى تفزي نػع مغ اليضبة كاالحتخاـ عمى مدتيمكضيا. 
فالسخجرات تيب نفديا لمسيسذضغ كلغضخ السيسذضغ, كتقبل كّد كل مغ يصمبيا, فتجخمو في عالع 

                                                           

1_ Fraser Nancy, Justice interruptus : critical reflections on the "postsocialist" 
condition, New York ,and London, Routledge, 1997, p. 123. 
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كتشيظ نفدضتو مسا يزصخه  المحة كالػىع ثع تيضسغ عمضو كتدتحػذ عمى جدجه كعقمو, فتدخؽ مالو
إلى الخزػع إلى إكخاىاتيا حضث يقػـ العجيج مغ االفخاد بالدخقة كالشيب استخضاء لذيػتيع 
كندعتيع نحػ اإلدماف. إنيا لحطة الزضاع كاالنيضار الشفدي كالعقمي حضغ يحتزشظ اإلدماف 

ة الحات في قحارة كيتمبذ بعقمظ كنفدظ. فأنت في لحطة فارقة تسارس عشفا ذاتضا كتخمي جسالض
 السجنذ. 

كسا سسحت لشا السقاببلت السضجانضة لبعس مدتيمكي السخجرات كجػد تحمخ مغ القػانضغ الحالضة 
الخاصة بعقػبة استيبلؾ أك ادماف السخجرات حضث يعتبخ ىؤالء االفخاد اف ىحه العقػبات جائخة 

صة كأنيا لع تثبت نجاعتيا عمى كحكخ عمى أبشاء الفقخاء, لحلظ ما انفكػا يجعػف إلى تعجيميا خا
اعتباراف الدجغ لغ يحج مغ ىحه الطاىخة كلغ يجعل الدجضغ يقمع عغ استيبلؾ السخجرات. كالحق 
اف ىحا السػقف يحسل مقبػلضة كمذخكعضة كبضخة خاصة كاف السشطػمة الخدعضة اثبتت فذميا في 

الدمػؾ االنحخافي حضث أكج  الحج مغ ضاىخة السخجرات, كلع تشجع في تشقضة الدجضغ مغ خبث ىحا
لشا أغمب االخرائضضغ الشفدضضغ في مجيشة صفاقذ اف جل سجشاء السخجرات لع يقمعػا عغ 

 استيبلكيا بعج قزاء فتختيع الدجشّضة. 
كقج تأكج مغ خبلؿ العسل السضجاني أف أصجقاء الدػء ىع كراء خػض تجخبة السخجرات إذ يشغسذ 

أنذصة غضخ آمشة, فضشحخؼ نحػ مجاؿ السخجرات فضعجب  الفخد في صجقات مذبػىة كيشخخط في
باإلغخاءات السخّغبة كالسحّفدة نحػ عالع الستعة كالػىع, خاصة مخكجي السخجرات التي تتخضخ 
أسالضب جّحابة مغ أجل استسالة االخخ نحػ استيبلؾ السػاد السخجرة كشخائيا, كيعتسج ىؤالء 

ي عالع اإلدماف عمى السخجرات حضث متعة الشفذ األصجقاء عخكض الدعادة كالخاحة الشفدضة ف
كالعقل. فالتحفضد نحػ استيبلؾ السخجرات يسّخ بصخيقة ناعسة إذ تدتغل جساعات السححرات 
ىذاشة االفخاد الشفدضة كحالة االكتئاب فتقجـ ليع إغخاءات كامتضازات مادية كنفدضة مغ أجل دفعيع 

 نحػ ىحا الدمػؾ االنحخافي.   
 حزخي مجاؿ لمتسدقات الجتساعية كالػججانية:السجاؿ ال2-2

ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات أف البشضة الحزارية تحتزغ أكثخ مغ غضخىا حاالت   تكذف لشا
  التيسضر كاإلقراء كالجخيسة كمعشى ذلظ يبجك السجاؿ الحزخؼ مجاؿ التسدقات االجتساعضة

حاتضة ككاقعيع االجتساعي, فأحبلـ كالػججانضة حضث يعضر األفخاد مفارقة بضغ إمكاناتيع ال
كشسػحات كتصّمعات ىؤالء الذباب تشسػ في جّػ عادة ما يتدع بالتداىل كال ُتخاعي اإلمكانّضات 
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الفعمّضة الستاحة ليع, إضافة إلى ذلظ فإف الػضع االجتساعي مأزكـ كال يسشحيع إال القمق كالتػتخ 
ذأة سمػكضات انحخافضو كمسارسات مخبكة حضث البصالة كالفقخ كالتيسضر كما يتختب عشو مغ ن

لمبشضة االجتساعضة . كضسغ ىحا الدضاؽ يقػؿ  الباحث السغخبي في العمػـ االجتساعضة "دمحم شكخؼ 
إّف السجاؿ سبلـ " في مقاؿ بعشػاف  سػسضػلػجضا التحجيث كالتغضخ في السجتسع القخكؼّ  " 

ىػ قخكي، سػاء مغ خالؿ أنساط الحزخي ىػ في عسقو مجاؿ تدػده امتجادات بّيشة لسا 
أّف سكاف السجيشة أغمبيع مغ ", معشى ذلظ "1العير السادية أك التسثالت الخمدية كالسادية

الشازحيغ الحيغ يحسمػف قيع الخيف كنسط عيذو، كمع ذلظ يعير أغمبيع حالة مغ الغتخاب 
تساعية كىػ ما ُيعدز ُتفزي إلى تخمخل  بشيتيع الشفدية كالج اف  التي بإمكانيا الجتساعي

" كمشو اإلدماف عمى السخجرات عمى 2فخص انخخاشيا في الحخاؾ الجتساعي  بسختمف أنػاعو
 اعتبار انو حخاؾ اجتساعي محمػـ, يحسل معشى سمبضا كال يؤسذ لمتغضضخ االجتساعي .  

أّثخت التحػالت االجتساعضة كالدضاسضة إذف  في استسخارية السؤسدات االجتساعضة ككضائفيا, 
فالسؤسدة األسخية بجأت تترجع كأصبح دكرىا أقل فاعمضة مسا كانت عمضو, حضث تياكت بشضة 
ضغ العائمة كتغّضخ تػزيع األدكار بانجماج األب كاألـ في العسل سػيّا لتمبضة متصمبات الحضاة , تارك
أبشاءىع تتمقفيع العجيج مغ التضارات التي ستديع في بشاء ترػراتيع كمػاقفيع إزاء الػاقع السعضر, 

كيتصمب مػاجيتيا مػاجيضغ تحجيات كبخػ نتضجة التحػالت البشائضة التي يذيجىا مجتسعشا الضػـ, " 
", فيحه الفئة (3)تزافخ جيػد السؤسدات كاألجيدة السختمفة إلشباع احتياجات الذباب كرعايتيع

مغ السجتسع تعاني مغ مذكبلت كبخػ تترل بحالتيع الرحضة, الشفدضة أك البضئضة كمشيا ما 
حالة مبلزمة لذباب  يتعمق بتحرضميع العمسي كشخيقة استغبلليع ألكقات الفخاغ التي أصبحت

.  الضـػ
كاالجتساعضة,  دتشتج مسا سبق أف تذكل مشطػمة القضع لجػ األفخاد ىػ رىضغ كضعضتيع الثقافضةت

لكششا ال يسكغ أف نشكخ فاعمضتيع داخل الشدق االجتساعي حضث يستمظ أغمبيع الحج األدنى مغ 
                                                           

, 3, العجد مجمة عالع الفكخسػسضػلػجضا التحجيث كالتغضضخ في السجتسع القخكؼ", ضسغ " _ دمحم شكخؼ سبلمة,1
 . 55, ص. 2002الكػيت, 

_ مرصفى البحخؼ, الخسع عمى الجركع بضغ االستباحة كجسالضة الخصاب االحتجاجي, صسغ مجمة مؤسدة 2
 /tps://www.mominoun.com/articles    2021-06-04ريخ مؤمشػف ببل حجكد, مرجر رقسي بتا

, ص. 1997, القاىخة, اليضئة السرخية العامة لمكتاب, الذباب السرخؼ السعاصخ كأزمة القضعنادية رضػاف,  3_
45 . 
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التفاكض كالتفاعل االجتساعي كيحسمػف صػرا عغ كاقعيع السعضر كيعبخكف عغ ذكاتيع كعغ 
ة كفي عبلقتيع عمى نحػ ُتراغ فضو صػرة السجتسع, فيؤالء يعضذػف اليامر في تجمضاتو الستعجد

مدتػػ عبلقاتيع بالجدع االجتساعي حضث البّلمداكاة االجتساعضة كالدضاسضة كالثقافضة كالخمدية. 
كمغ ىحا السشصمق ستدعى ىحه الفئة إلى التعبضخ عغ كجػدىا االجتساعي كاالعتخاؼ بيا كقػة 

الستعة حضث فاعمة, لضذ باإلبجاع كالسسارسة الشذصة, كإنسا باالنخخاط في مجتسعات المحة كشػائف 
االرتساء في أحزاف الذيػة كالػىع كالخضاؿ خاصة كمغ خبلؿ تعاشي السخجرات إذ يداؽ الفخد 
إلى تجخبة تعاشي السػاد السخجرة, فضكخر استيبلكيا كيفخط في استعساليا حتى يجمغ عمى لحتيا 

محل ازدراء كيشخخط في إكخاىاتيا الرحضة كالسادية كيفقج مكانتو االسخية كاالجتساعضة, كيربح 
كنفػر اجتساعي مسا يزصخه لخػض تجخبة االنتحار أك الجخػؿ في حالة صحضة حخجة, ىحا 
االضصخاب الشفدي كالخغبة السشتطسة في استيبلؾ السخجرات فج تجفع االفخاد إلى الدخقة كالشرب 

 كمسارسة االجخاـ مغ أجل تػفضخ السػاد السخجرة . 
 سخجرات:تسثالت السجتسع لمسجمشيغ عمى ال 2-3

إّف مشدعشا الدػسضػلػجي لغ ييتع بسفيػـ التسثبلت في بعجىا الشفدي كالفمدفي, كإنسا سػؼ 
 في تعخيف التسثبلت الحؼ أسذ ما يدسى بالتسثبلتدكركايع نذتغل عمى مزسػف أشخكحة 

معتبخا إياىا أشكاال عقمضة اجتساعضة مدتقمة عغ األفخاد بحكع شابعيا الجسعي السؤثث الجسعّية، 
"التسثالت الجسعية خارجة عغ  لمفزاء االجتساعي, كليا ديسػمة تدتسخ ألجضاؿ, حضث يخػ أف

كعي األفخاد ...فيي ل تشبثق عغ أفخاد مأخحكيغ بذكل معدكؿ كلكغ مغ تػافقيع كىحا أمخ 
. فالتسثبلت الجسعضة إذا, ىي مجسػعة مغ األنداؽ القضسّضة كالسعضارية التي يشتجيا 1مختمف"
كالستعالضة عغ الذعػر الحاتي لؤلفخاد االجتساعضضغ, كسا أنيا غضخ قابمة لمتغضضخ كُتسارس  السجتسع,

فعل الزبط كاإللداـ عمى األفخاد, عمى ىحا األساس يعتبخ دكركايع الجيغ كالسعتقجات كالفغ كالعمع 
 كالمغة كاألسصػرة تسثبلت جسعضة كاجتساعضة.

اء ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات, فثسة مغ كمغ ىحا السشصمق, فقج اختمفت الترػرات إز 
يدتيجشيا كيعتبخىا ميجدة لمشدق االجتساعي كتديع في كدخ ثػابت الجساعة كمعايضخىا الدائجة 
حضث االنحخاؼ كالتسخد عمى القضع السحافطة. كالغخيب أّف جل السدتجػبضغ ال يتصخقػف لمسخاشخ 

                                                           

1_ Nathalie Blanc et autres, « Le concept de la représentation psychologie 
clinique », Paris, in Press EDS, 2006, p. 14. 
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ات. كلعل ذلظ يفدخ بحخص االفخاد عمى كحجة الرحضة كالعقمضة التي يخمفيا اإلدماف عمى السخجر 
الشطاـ االجتساعي كخػفيع مغ السداس بػجػدىع االجتساعي عمى اعتبار أنيع اماـ فػضى 
معضارية تيجد سمسيع االجتساعي كعضذيع السذتخؾ.  فالدمػكضات االنحخافضة الخارجة عغ 

شعدؿ عغ الدضاقات السشطػمة االجتساعضة تبقى محجكدة في نصاؽ ذاتضة الفخد كبذكل م
االجتساعضة, معشى ذلظ أف األنداؽ االجتساعضة ىي السحجدة لمحكات الفخدية حضث ُتدكدىا بالسعشى 

 كبالتصبضع االجتساعي الستعارؼ عمضو.
تتبشى ندبة قمضمة مغ السدتجػبضغ فكخة التعاشف, كأحضانا تبخيخ ضاىخة استيبلؾ السخجرات إذ تؤكج 

عل اضصخارؼ فخضو الحخماف كالتيسضر كالفقخ كالخراصة, فيؤالء أف اإلدماف عمى السخجرات ف
لجئػا لمسخجرات لمتعبضخ عغ رفزيع لمػاقع السخيخ الحؼ يعضذػنو في ضل مجتسع ال يدتػعبيع كال 
يحتـخ حقػقيع كيسشعيع مغ حق العضر الكخيع. فشحغ, حدب رأييع, أماـ نطاـ تػاصمي كتعبضخ 

كجػد تفكضخ كجػدؼ كتػـ يحسل بشضة كداللة كمقرجيو عغ حالة ذىشضة مخرػصة, تكذف عغ 
كيتسطيخ في أشكاؿ تعبضخية متساثمة كمتشاقزة أحضانا كمتخاكحة بضغ ما ىػ مكذػؼ كما ىػ 

 التجخبة اإلندانضة. مخفي في
 عالج اإلدماف عمى السخجرات: الكحكبة الذائعة  2-4

صادفت العجيج مغ االخرائضضغ الشفدضضغ, أكجكا لي اف مدالة عبلج اإلدماف مغ السخجرات 
أكحكبة كبخػ, كاف التجارب اثبتت اف كل مجمغ يقمع عغ السخجرات فإف فتخة ابتعاده عغ السػاد 
السخجرة ال تتجاكز شيخيغ عمى اعتبار اف حاجتو العقمضة كالشفدضة ما زلت تحغ إلى فعل 

كتتصػر ردة فعل كل مغ يعػد الستيبلؾ السخجرات إذ تتخسخ لجيو قشاعة بفاعمضة ىحه  السخجرات. 
السػاد السخجرة حضث يشطخ لكل مغ يشرحو بتجاكز ىحا الدمػؾ االنحخافي عمى أنو شخز مؤذ 
لجالالتو الػججانضة كشحشاتو البلشعػرية الثابتة, فيػ ال يقبل مغ يجازؼ بدعادتو كيخفس كل مغ 

كشعػره المحيح بالػىع. معشى ذلظ أف االنخخاط في عالع البلكعي يجعل السجمغ عمى ييجد كىسو 
السخجرات مرابا بالجسػد الحىشي, ال يخغب في تحسل السدؤكلضة كيشذئ حضمة نفدضة كاجتساعضة 
تسكشو مغ التسمز مغ أعباء الحضاة. كلعل ما يعدز إصخاره عمى عجـ لسمسة جخحو الشخجدي 

ت انتساء الكاعضة حضث التكتل كالكتساف عشج مسارسة شقػس استيبلؾ انخخاشو في مجسػعا
السخجرات كرفس قبػؿ أؼ شخؼ ال يشتسي إلضيع. ىحا الدمػؾ يحسل معشى سضكػلػجضا يتخجع عبخ 
الخكح الجساعضة البّلكاعضة التي ُتذكل شخرضة الفخد التي تحكب في الجساعة كتخزع ألسالضبيا 
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قػستاؼ لػباف "إّف الجسيػر يذخد عمى حجكد السعشى يقػؿ  بصخيقة ال إرادية. كضسغ ىحا
الالشعػر كيتمقى بصيبة خاشخ كل القتخاحات كاألكامخ. كسا أنو مميء بالسذاعخ الخاصة 
بالكائشات غيخ القادرة عمى الحتكاـ لمعقل كمحخكمة مغ كل ركح نقجية. كبالتالي فيػ ل 

أؼ أّف الفخد حضشسا يشريخ في ، 1عة الشطيخ"يدتصيع إل أف يبجي سحاجة كسخعة ترجيق مشقص
الجساعة يفقج خرػصضتو كتتبلشى كُتيضسغ الذخرضة البلكاعضة التي تتمحذ إبادة عقميا كتدتسع 
بتبعضتيا لمغخائد كلجبخكت البلكعي الجسعي السجمخ لبشضة الحات كلمعضر السذتخؾ كالدمع 

 بشضة السجتسع كيؤثخ عمى استسخاريتو.    االجتساعي عمى اعتبار أنشا أماـ فعل االجتساعي ييجد
 التػصيات: بشاء العالقة التحفيدية كاحتػاء السجمغ عمى السخجرات  2-5

بقصع الشطخ عغ االختبلفات حػؿ نجاعة عبلج اإلدماف عمى السخجرات فإنشا نقخ بالتػصضات 
التالضة كالتي ندعى مغ خبلليا إلى احتػاء السجمغ كتحفضده نحػ التغضضخ اإليجابي عمى اعتبار انشا 
أماـ حالة صحضة كنفدضة حخجة إذ يذعخ السجمغ عمى السخجرات بقمق نفدي كبأعخاض صحضة 

مثل ألع السفاصل, الغثضاف, التقئ السدتسخ, الرجاع رشح االنف..., كسا ييجد ىحا الدمػؾ  خصضخة
الكضاف االجتساعي حضث اإلحباط كالعشف كاالنجخار نحػ االنتحار كاالجخاـ. كمغ ىحا السشصمق 

 كجب تػخي الخصة العبلجضة التالضة: 
خاشخ اإلدماف عمى الجدع حدغ التػاصل مع مدتيمكي السخجرات كمجمشضيا كتحكضخىع بس -

 كالشفدضة. 
كقػؼ االىل كالعائمة كاألصجقاء مع السجمغ عمى السخجرات كمداعجتو كدفعو نحػ االنجماج  -

االجتساعي كتقجيخ مكانتو االجتساعضة كتحفضده بذحشات عاشفضة, كأف نقػؿ لو: نحغ نحبظ كثضخا, 
 تيسشا راحتظ كسعادتظ كنحغ فخػركف برحبتظ. 

 لدمضسة كالستػازنة كمسارسة الخياضة.التغحية ا -
إعادة التقخب مغ االىل كاألصجقاء الحيغ ال يدتيمكػف السخجرات حتى يتسكغ مغ إنذاء  -

 عبلقات ججيجة تبعجه عغ أصجقاء الدػء.
 محاكلة تشقضة الجػ االسخؼ كضخكرة كجػد تفاعل إيجابي بضغ أفخاد االسخة. -
 شخؼ شبضب نفدي كأخرائي نفدي. ضخكرة الخعاية الرحضة كالشفدضة مغ  -

                                                           

, 1991غػستاؼ لػباف, سضكػلػجّضة الجساىضخ, تخجسة ىذاـ صالح, دار الداقي, الصبعة األلى, بضخكت, _ 1
 . 69ص 
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 تحجيج بخنامج عبلجي كفق حجة اإلدماف كنػعضتيا كمزاعفاتيا.  -
تعجيل السشطػمة القانػنضة الخاصة بالسجمشضغ عمى السخجرات كتسكضشيع مغ حرز عبلجضة -

 عػض كضعيع في الدجغ. 
كمداعجتيع, تفعضل دكر مؤسدات االنجماج االجتساع في تأىضل السجمشضغ عمى السخجرات  -

 كدعسيا لػجدتضا كماديا.  
 تفعضل الذخاكة بضغ الجسعضات كالسؤسدات الي تعشى بطاىخة اإلدماف عمى السخجرات. -
االخح بالتجارب كالصخؽ الججيجة في معالجة السجمغ عمى السخجرات كاستعساؿ السػسضقى -

 كالقخاءة كالخقز .... 
III-مجازفة أنتخكبػلػبية  :كذف العّمة ل يحقق نجاعة أحيانا 
 اإلدماف عمى السخجرات: حالة ثقافية -1

ثسة مغ يعتبخاّف معخفة العمة يؤدؼ بالزخكرة إلى حل السذكل االجتساعي, ىحا االعتقاد الػضعي 
في تقجيخؼ ساذج عمى اعتبار اف بضغ العمة كنتائجيا مدافة كبضخة مختبصة بعجة متغضخات. كضسغ 

في دراسة ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات, فإنشا نعتخؼ بػجػد حالة  السجازفات االنتخكبػلػجضة
ثقافضة ججيجة تمبدت باإلنداف السعاصخ الحؼ تحخر مغ سمصة االنا كاالخخية كانصمق نحػ كدخ 
الزػابط االجتساعضة كالسخجعضات كالكبخػ, كانترخ لثقافة الشدكة كاليسجضة مػغبل في مقػالت 

ضقػرية حضث عخكض الدعادة كالذيػة كالستعة الجشدضة كالشفدضة, ك الحذ السذتخؾ كالمحطات األب
حضث خػض تجخبة السجنذ كالذبيات كالخذيمة كاالنغساس في زمشضة اليخكب مغ الػاقع 
االجتساعي إذ الحات تدبصغ ذائقتيا الثقافضة الججيجة كتشحشي لثقافة الجمار االجتساعي, كىػ ما 

فتخاضي الحؼ يدتحػذ عمى ذىشضة الفخد كيدتجرجيا  نحػ يتعدز بسخئضات الفزاء العسػمي اال
مزامضغ جحابة كالتذجضع عمى تعاشي السخجرات مغ خبلؿ إبخاز العجيج مغ الفشانضغ كالسذاىضخ  
كىع يحتفػف كيغشػف تسجضجا لفعل تعاشي السػاد السخجرة . فعمى سبضل السثاؿ نجج في تػنذ 

حضث  سسارامة ", مثاؿ ذلظ فشاف الخاب التػندي العجيج مغ مغشي الخاب مسا يحتفػف ب "الدش
يقػؿ في أحج أغانضو: " عشجؼ شضخة تشفعشي", كالغخيب اف ىحه االغشضة شاىجىا أكثخ مغ ستة 
كتدعضغ ممضػف شخز كتستعػا بسزامضشيا. ككحلظ الفشاف كافػف الحؼ يقػؿ "سضب المعبة سضب 

غاني عمى الحخية كتجعػ لتعجيل قانػف "الدشمة" القانػف " . كفي الحقضقة تجافع ىحه الشػعضة مغ األ
  . 
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. "(1)اليخكب مغ الحاجة في التفكيخ في كضعشا التعيذفاالفتخاضي يجعمشا نخػض معخكة "
فسعاشخة السجتسع االفتخاضي كاالستستاع بدخدياتو المحيحة تذبع غخائدنا كتمسمع كجػدنا السحطػر, 

 إنو الحمع بتخفيف رىيغ الال يقيغ،فكأنشا في رحمة سمػكّضة لمبحث عغ ذكاتشا الحقضقضة, " 
الدمغ  ", فاالنغساس في(2)النا، كحمع تغييخ النا بتغييخ أثػابيا كاستجامة الدعادة بتغييخ

التػاصمي الججيج يجعمشا ندتبصغ الكثضخ مغ الدسػـ الفكخية, كمشيا استيبلؾ السخجرات, حضث 
بعسج الكثضخ مغ مخكجي السخجرات كأصجقاء الدػء لتقجيع عخكض الدعادة كالػىع حتى يتسكشػا 

 مغ بضع سمعتيع كتخكيجيا بأثساف باىزو. 
ضة السعاصخة التي تسعغ في التذبث بمحطات كميا يكغ, فشحغ أماـ غخابة ثقافضة تدحػذ الحىش

بالتسخد عمى القضع الدائجة عمى اعتبار جػاز كل أفعاليع كعجـ خزػعيا لمزبط الدعادة كتشذي 
االجتساعي, فتعاشي السخجرات في الفزاء العسػمي العاـ أك الخاص يكّخس تحخر الحات مغ 

العسضق مدتميسا شخعضتو مغ شبضعة  مشتجات العقل كمشتجات الستخضل, فضشذط البلكعي كالبلكعي
لحطة الشذػة التي تفتخض ىضجانا كتسخدا عمى "االنا األعمى" كفخكض الدمصة الخسسضة. فيؤالء 
األفخاد يشدعػف إلى العػدة الثأرية إلى البلمعقػؿ كاتباع شيػانضة الحات, فكأنشا أماـ محاكلة لتخمضع 

جل تشقضتيا مغ أكحاؿ العقل كالستخضل. كسا أف ىؤالء مغ أ(3)الشفدضة كاستعادة الشدعة الجيػنضدػسضة
السجمشضغ عمى السخجرات يحاكلػف التسػقع في الفزاء االجتساعي يتػسمػف تأشضخة العبػر إلى 
 الشسط االجتساعي السخفػض عمى اعتبار انيع لػف ثقافي ضسغ ىحه األلػاف الستعجدة.     

جاكلضة تذسل كل مغ يجخل الدجغ مغ أجل كيتعدز االحتفاء بالسخجرات مغ خبلؿ سضاقات ت
", فكأف قضسة الخجل ال الحي يخكح ك" الحبذ لمخجاؿ" استيبلؾ أك تخكيج السخجرات إذ يقاؿّ  

تكتسل إال بجخػلو الدجغ كارتكاب الخذيمة . فسجمغ السخجرات, ثقافضا, فعمو مجنذ, لحلظ يجب أف 
, رجال "نزحي بو كنجخمو الدجغ حتى نصّيخ الجساعة مغ دندو. لكغ لّسا يجخل الدجغ يربح" 
ذلظ اف جل  فضتحػؿ دندو إلى قضسة مزافة كيربح محل تقجيذ اجتساعي . كالجلضل عمى

الذباب يشطخكف لكل مغ تػرط في قزايا السخجرات كدخل الدجغ, عمى انو "رجبل " يدتحق 
                                                           

 . 120نفذ السخجع ص  _1
األزمشة الدائمة: العضر في عرخ البليقضغ, تخجسة حجاج أبػ حضخ, بضخكت, السكتبة زيجسػنت بامػنت،  _2

 . 120, ص. 2018العخبضة لمبحػث كالشذخ,
اإلغخيقضة, كىػ إاله الخسخ عشج اإلغخيق كمميع  في السضثػلػجضا باخػس أك باكػس أك ديػنيدػسبة إلى ند _3

 شقػس االبتياج كالشذػة.
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الججراف كاالغاني الذبابضة مغ خبلؿ ما تعج بو  االحتخاـ كالقجاسة. كيسكغ اف نتأكج مغ ىحا القػؿ
 مغ مفخدات ذات تجاكلضة خاصة تعدز فكخة تقجيذ سجضغ السخجرات لعل مغ أىسيا  "رجاؿ
تذالػا" ك" الفزضحة تذجعشي" ك" باهلل ايجػ شضمػنا "  , كىي  سضاقات تجاكلضة تذخع لفعل 
استيبلؾ السخجرات كتسّجج  كل سجضغ تخكيج أك ادماف مػاد مخجرة  . معشى ذلظ اف االفخاد ال 
يتبخؤكف مغ ىحا الدجضغ كيعتبخكنو مرجر إلياميع كشسػحيع نحػ عالع المحة كالستعة. فتشاكؿ 

ادة السخجرة يحسل رمدية السغامخة كالخجػلة كيعبخ عغ تفاقع الفخدانضة كانحبلؿ القضع الجساعضة. الس
تقجـ السادة اإلعبلمضة مغ خبلؿ األغاني كالسدمدبلت الذاب السجمغ في صػرة جسضمة, كىي في 
 الحقضقة تجّسل السخجرات كتدّػؽ ليا كتبحث ليا عغ شخعضة كمقبػلضة في الشدضج االجتساعي.
ببداشة نحغ اماـ محاكلة ترػيخ االدماف عمى السخجرات عمى انو متعة كسعادة كلضذ سمػؾ 
محفػؼ بالسخاشخ, ككأنشا برجد التدػيق ليحا الدمػؾ الغضخ اآلمغ كتحفضد العقل عمى مسارسة 

 الخذيمة. 
عاشى فاإلدماف إذا, ال عبلقة بالدخديات االجتساعضة الكبخػ كالفقخ كالتيسضر حضث يسكغ اف يت

الفخد السخجرات في أؼ لحطة عمى اعتبار انشا في مجتسع استيبلكي يعضر أفخاده إخفاقات فخدية 
كاجتساعضة مسا يعدز نقستو عمى االنا كاالخخية حضث عجد الحات كاغتخابيا كاالنجفاع نحػ عالع 
ت السخجرات مغ أجل تأسضذ ىػية مسدقة بضغ ماىػ جسعي كماىػ فخدؼ. معشى ذلظ أف السخجرا
كبحكع التحػالت السجتسعضة الخاىشة تصّبعت في الحىشضة الدائجة عمى انيا حقضقة ثقافضة مصمقة يجب 

 تقبميا كاستبصانيا. 
 سمخ السقجس كالدماف عمى السخجرات: -2

حساية أخالقيع يترل السقجس بالخضاؿ اإلنداني الحؼ يثق في القػػ الخارقة القادرة عمى " 
مجخد تعبيخ رمدي عغ ىػ " دكركايع ", فاإللو كسا يقػؿ (1)سفدجيغالستفق عمييا كمعاقبة ال

السجتسع، كأّف السقجسات ليدت أكثخ كل أقل مغ السجتسع في شكل مغايخ كعمى نحػ 
تقػية األكاصخ التي تخبط الفخد بالسجتسع معشى ذلظ أف كضضفة السقجس تكسغ في ""، (2)مذخز

                                                           

, )تخجسة الجكتػر عمي سضج الراكؼ(, عالع السعخفة, الكػيت, السجمذ نطخية الثقافةمجسػعة مغ الكّتاب, _ 1
 228, ص. 223, عجد 1997الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب, جػيمضة 
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", عمى اعتبار انو يحقق نػعا مغ االنجماج في الحضاة االجتساعضة كيديج (1)الحي ىػ عزػ فيو
مغ إحداس الفخد باالنتساء لمجساعة . فالسقجس فاعمضة رمدية كحالة ثقافضة سامضة تجعل الفخد 
يشخخط في التعبئة الجساعضة كيحقق إشباعاتو الشفدضة كاالجتساعضة. كمغ ىحا السشصمق سػاء كاف 

اكخة جساعضة اك ضبصا اجتساعضا, فإف االندبلخ مغ فخكضو يؤدؼ بالزخكرة السقجس ديشا أك ذ
إلى الجمار االجتساعي عمى اعتبار أىسضتو في تذكضل البشاء الثقافي لئلنداف. فالفخد حضشسا يشداح 
نحػ الفخدانضة كيتحخر مغ قضػد القجاسة في بعجىا الجيشي كالػضعي سضشصمق نحػ فػضى معضارية 

كمغ ىحه  ة محفػفة بالسخاشخ غضخ عابئ بإلدامضة الشدق االجتساعي كتبلؤمضتو.كمسارسات سمػكض
الدمػكضات نحكخ اإلدماف عمى السخجرات حضث يشخخط الفخد في سضاقات المحة كالستعة كيشحجر نحػ 
ىػة عاشفضة مذحػنة بالخغبة كاالنجفاع إلى درجة االحتفاء بمحطة الػىع كالدعادة السؤقتة, كالحق 

حضشسا يحكب في عالع السخجرات يشتفس لسخارة كجػده كيشحجر نحػ تجخبة حدضة غضخ  اف الفخد
مزسػنة العػاقب كمحايثة لفػضى الحات كىي تدتفخد بشفديا كتبجع في خػض الخخاب 
كاالنغساس في زمشضة الخغبة كالذيػة. فغضاب السقجس أك ضسػره في الحىشضة الدائجة عدز مغ 

الفزاء العسػمي عمى اعتبار أىسضتو في كبح جساع الشدعة  انتذار استيبلؾ السخجرات في
 الخغباكية السشحخفة التي تؤدؼ إلى مشدلقات نفدضة كاجتساعضة كصحضة.  

ىحه الشدعة االنتخكبػلػجضة في تفدضخ ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات تزعشا أماـ مأزؽ  
بحثيا عمى اعتبار انشا اماـ ابدتسػلػجي حضث االنتفاض عمى الدػسضػلػجضا كمشاىجيا كتقشضات 

حالة ثقافضة تمبدت بالحىشضة السعاصخة, كلضدت ضاىخة اجتساعضة. كبقصع الشطخ عغ الحقػؿ 
كتػمة  السعخفضة التي اشتغمت بسدالة اإلدماف عمى السخجرات, فإنشا نقخ بػجػد أزمة كجػدية

فإذا كاف   شضاء كالغضخية.تتمبذ باإلنداف السعاصخ الحؼ يعضر انفراما في الحىشضة كفي تسثل األ
ىؤالء يشتسػف إلى الفزاء العسػمي كيسأسدػف حقبل تجاكلضا خاصا ال يخزع لمسعايضخ التػاصمضة 

فإنيع يؤسدػف بحلظ مذيجا اجتساعضا يكخس الفخدية كالغخابة تجاه العالع كاآلخخية,  2أك الرخاعضة
كىػ ما يصخح إشكاال ميّسا يتعمق بسدالة انجماج ىؤالء االفخاد في الشدضج االجتساعي حضث لع نعج 
نتحجث عغ انحخافات اجتساعضة أك تحضدات ثقافضة بقجر اىتسامشا بيضسشة البلمعشى في الفعل 

                                                           

 . 230نفذ السخجع ص _ 1
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ساعي لضربح السعشى بحاتو, فالشذػة كالدعادة كالستعة كالػىع تشبشي مغ خبلليا فكخة االنداف االجت
السعاصخ. فالسجمغ عمى السخجرات ىشا يحمع كيتػىع, كيعتقج انو يؤسذ عالسا متحخكا, في حضغ 

 أنو يقػد نفدو نحػ الجمار االجتساعي كانيضار معساره الشفدي كالرحي.    
 الخاتسة: 

نعتخؼ أنشا تذبثشا في سضاؽ تحمضمضشا لطاىخة اإلدماف عمى السخجرات بأنثخكبػلػجضا بجيعة غضخ 
متضشة في أساسيا, كبدضدضػلػجضا تائية في دقتيا العمسضة, كمع ذلظ حػلشا فيع ىحه الحالة 
االجتساعضة كفيع تجمضاتيا في الفزاء العسػمي إذ الحات تشحشي لسقػالت الحذ السذتخؾ 

السعضارية حضث خػض تجخبة إبادة العقل كالشفذ مغ خبلؿ استيبلؾ السخجرات  كالفػضى
كاالنغساس في متعتيا كلحتيا السؤقتة عمى الشحػ الحؼ يجعل الحات تدتشدؼ قجراتيا العقمّضة 
كالشفدضة كأحضانا السادية. فالسخجرات تجعل الفخد في حالة عصالة فكخية كاجتساعضة حضث القمق 

ة االنجماج االجتساعي مسا يعدز مغ فكخة العجكانضة كاالنحخاؼ الحؼ يرل كصعػب كاالضصخاب
أحضانا إلى حج االجخاـ. فيحا الدمػؾ سػاء كاف تعبضخا عغ اليامذضة االجتساعضة أك حالة ثقافضة 
متمبدة بالحىشضة الدائجة فإف مخاشخه تتجاكز البشى العقمضة كالشفدضة لترل إلى الشدضج االجتساعي 

سمػكضات محايثة لفعل استيبلؾ السخجرات كاالنتحار كالجشػف كالدخقة... مسا يشبئ حضث ضيػر 
 بدعدعة الشطاـ االجتساعي القائع كانتذار التحضدات الدمػكضة السجمخة لمػجػد االجتساعي. 

مجسل القػؿ, أّف استيبلؾ السخجرات, بػصفو سمػكا انحخافضا, يشيل مذخكعضتو كقضستو االجتساعضة 
لتراقو بالػاقع السعضر كالبجييي كاالعتضادؼ في التجخبة الضػمضة حضث التذكل مغ خبلؿ ا

السدتسخ كالجيشامضة الشذصة لمشسط االجتساعي كالثقافي السزاد. فتجخبة استيبلؾ السخجرات تكذف 
عسق التسدقات االجتساعضة كالػججانضة التي يعضذيا االنداف السعاصخ حضث حالة االرباؾ 

لجاىدية االجتساعضة عمى تحسل أعباء الحضاة. فكأنشا أماـ حالة ىخكب نفدضة االجتساعي كعجـ ا
كعقمضة إلى عالع الجكافع كالبلشعػر. ىحه اليجخة إلى عالع السخجرات سػاء كانت فخدية اك جساعضة 
ما ىي إال شباع ثقافي ججيج تياكت معو حرػف السخجعضات الكبخػ كالقضع الثابتة كتدصحت 

لرالح حالة تفاعمّضة تدتعري عمى الدضصخة كالزبط كالتػجضو لحلظ قج يشحخؼ  العبلمات كالخمػز
الفخد عشج تعاشضو السخجرات نحػ سمػكضات عشفضو كيتحػؿ إلى مجـخ كحاقج عمى السجتسع, متذبع 
بثقافة العشف كاإلرىاب. ىحه الدمبّضة التي تدكغ كججاف السجمغ عمى السخجرات تجعمشا أماـ تداؤؿ 

ىخة االجخاـ في السجتسع كمجػ ارتباشيا بالثقافة الدائجة التي تمبدت بالشدكة أك تفذي ضا حػؿ
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اليسجّضة في تسثميا لمفعل االجتساعي حضث السعشى االجتساعي في الستعة كالخذيمة كالغخيدة 
 كالسبتحؿ.  
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Minuit, Paris1979.  

- Alfred Pacquement, Richard Serra, Ed, centre Pompidou, Paris, 
1993. 

      
 يةالسػاقع الخقسقائسة 

- https://www.bareeqeg.com// 
- https://drive.google.com/file/ 
- https://www.aboregela.com// 

   
 مرصفى البحخؼ: باحث تػندي في عمع االجتساع 

 مجيخ مؤسدة تخبػية 
 لو العجيج مغ البحػث كالسقاالت السشذػرة أىسيا: 

 الخسع عمى الجركع بضغ االستباحة كجسالضة الخصاب االحتجاجي: مؤسدة مؤمشػف ببل حجكد 
 الخط السغخبي يدكغ قمب العسػمي: مؤسدة مؤمشػف ببل حجكد

 الخصأ في خصاب الججراف: مغ الخزػع إلى االخزاع: مؤسدة مؤمشػف ببل حجكد
 كإلقرائي كالسقدز كالسقجس في خصاب الججراف: مؤسدة مؤمشػف ببل حجكدالحسضسي 

إزاحة السقجس في الفزاء االفتخاضي بضغ خبث الحات كلحة العسػمي: مؤسدة مؤمشػف ببل حجكد 
 )ىحا السقاؿ سضشذخ قخيبا( 

 .االجخاـ كالدخديات الثقافضة الشاعسة: مؤسدة مؤمشػف ببل حجكد )ىحا السقاؿ سضشذخ قخيبا(

https://drive.google.com/file/
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 التحجيات التي تػاجو الذباب الميبي في ضل العػلسة الخقسية
 السخجرات الخقسية "أنسػذجا"

 .العقمية كالسؤثخات،كرعاية مجمشي السخجرات،دراسة حالة لعيشة مغ السختريغ بسجاؿ عالج
 السخج \جامعة بشغازي  -كمية اآلداب كالعمـػ  - نجالء فتحي الديانيد.  

 ممخز الجراسة 
ييجؼ ىحا البحث إلى دراسة التحجيات التي تػاجو الذباب المضبي في ضل العػلسة الخقسضة 
السخجرات الخقسضة "أنسػذجا" دراسة تحمضمضة لعضشة مغ السخترضغ بسجاؿ عبلج كرعاية مجمشضغ 

اـ كتفخع عجد مغ األىجاؼ الفخعضة مغ ىحا اليجؼ العاـ السخجرات كالسؤثخات العقمضة كيجؼ ع
 :تسثمت في اآلتي

 تيجؼ الجراسة إلى بضاف ماىضة السخجرات الخقسضة ؟ .1
مجػ معخفة السخترضغ بسجاؿ رعاية كعبلج السجمشضغ كمتعاشي السخجرات بالسخجرات الخقسضة  .2

 ككجػدىا ؟
 معخفة حجع انتذار الطاىخة بضغ الذباب المضبي  ؟ .3
 الجراسة إلى معخفة أثار السخجرات الخقسضة عمى الذباب المضبي؟تيجؼ  .4
 معخفة أسباب تعاشي السخجرات الخقسضة ؟ .5
 تيجؼ الجراسة معخفة سبل كشخؽ الػقاية مغ السخجرات الخقسضة ؟ .6

استخجمت الجراسة مشيج تحمضل السزسػف مغ خبلؿ عضشة مغ الحاالت السثضخة لبلستبرار تسثمت 
في مجاؿ رعاية اإلدماف, كالسؤثخات العقمضة بمغت خسدة حاالت كضعت  في عضشة مغ السخترضغ

كتػصمت  ,عجد مغ األسئمة السقششة السفتػحة مػزعة حدب محاكر محجدة عكدت أىجاؼ الجراسة
 :الجراسة إلى عجد مغ الشتائج تسثمت في اآلتي

كالشفدضة  السخجرات الخقسضة ىي نػع مغ السخجرات التي تؤثخ عمى صحة اإلنداف الجدسضة .1
كىحا الشػع مغ السخجرات ال يختمف في مفعػلو عغ السخجرات التقمضجية الستعارؼ  ,كالعقمضة

عمضيا إال مغ خبلؿ نػع السخجر كشبضعتو كشخيقة تعاشضو إال انو مغ حضث التأثضخ فيػ يحجث 
 .أضخار عمى صحة اإلنداف

كقج أثبتت الجراسة كجػد عجد تبضغ مغ خبلؿ الجراسة أف الطاىخة مشتذخة في السجتسع المضبي  .2
 .كىحا يعج مؤشخ خصضخ ,حالة مشيا خسدة عذخ حالة بسخكد كاحج 20
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تسثل السخجرات الخقسضة خصخ كبضخ عمى صحة اإلنداف مغ خبلؿ تأثضخىا عمى الجياز  .3
 .كالشفدي لئلنداف ,كالدسعي ,العربي

لسخجرات الخقسضة بعزيا كاألسباب لتعاشي الذباب ا ,أثبتت الجراسة أف ىشاؾ عجد مغ الجكافع .4
كبعزيا يخجع ألسباب أسخية كاإلىساؿ كقمة الخقابة  ,كالفخاغ ,كالفزػؿ ,فخدؼ كالتقمضج
كيخجع بعزيا اآلخخ إلى السجتسع كالطخكؼ االقترادية كالحخكب كالػضع األمشي  ,األسخية
 .كانتذار األكبئة  ) كػركنا ( ,بالببلد
اب كحسايتيع في ضل العػلسة الخقسضة كالتحجيات التي تػصمت الجراسة إلى ضخكرة كقاية الذب -

 :تػاجييع كذلظ مغ خبلؿ الشقاط التالضة
 .تعديد الجكر األخبلقي لؤلسخة حػؿ تػعضة أبشائيع بسخاشخ االستخجاـ الدضئ لئلنتخنت .1
 .نذخ الػعي بخصػرة السخجرات كاإلدماف الخقسي عبخ كسائل اإلعبلـ السختمفة .2
افحة الجخائع االلكتخكنضة في مشع السػاقع السذبػىة كمػاقع تخكيج الجكر الكبضخ لجياز مك .3

 .السخجرات كحطخىا
 .دكر رجاؿ الجيغ كخصباء السداجج في تقجيع الشرح كاإلرشاد لمذباب .4
 دكر كزارة الذباب في دعع بخامج تشسػية كتثقضفضة كمذاركة الذباب في الشذاشات السختمفة.  .5
 .االجتساعضة لمذباب المضبي ككضع خصط لجعسيعأىسضة كضع سضاسات الخعاية  .6
 .نذخ الػعي حػؿ مخاشخ السخجرات كاستخجاـ الدمبي لبلنتخنت لصمبة السجارس كالجامعات .7

 العػلسة الخقسضة, السخجرات الخقسضة, تحجيات الذباب:الكمسات السفتاحية
Abstract 

This research aims to study "the challenges facing Libyan youth in the 

light of digital globalization digital drugs "model" descriptive study of a 

sample of specialists in the field of treatment and care of drug and 

psychotropic substances as a general goal and branch out a number of 

sub-objectives:                                                                          

1. The study aims to show what digital drugs are?. 

2.How well do specialists in the field of care and treatment of addicts and 

drug users know about digital drugs and their existence?                
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3.Knowing the extent of the spread of the phenomenon among young 

people? 

4.The study aims to find out the effects of digital drugs on Libyan youth? 

.Find out the causes of digital drug use ?.5 

6.The study aims to find out how and ways to prevent digital drugs?         

A guaranteed analysis through a sample of foresight cases consisted of a 

sample of specialists in the field of addiction care and psychotropic 

substances amounted to five cases used and developed a number of open 

legalized questions divided by specific axes reflected the objectives of the 

study and the study reached a number of results represented by the 

following:                                                         

1.Digital drugs are a type of drug that affects human physical، 

psychological and mental health and this type of drug does not differ in 

its effect from the traditional drugs known only through the type of drug 

and its nature and the way it is used، but in terms of impact it causes harm 

to human health                                                                  

2.The study found that the phenomenon is widespread in Libyan society 

and the study has shown that there are 20 cases، of which fifteen cases are 

in one center، which is a serious indicator                                     

3. Digital drugs pose a significant risk to human health through their 

impact on the nervous، auditory and psychological systems of humans     

4.The study proved a number of motives and reasons for the use of digital 

drugs by young people، some of which are individual، such as imitation، 

curiosity and emptiness، some of which are due to family reasons such as 

neglect and lack of family control، and the other is due to society such as 

economic conditions، wars، the security situation in the country and the 

spread of epidemics Corona.                               
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The study found the need to protect and protect young people in the light 

of digital globalization and the challenges it faces in the light of digital 

globalization through the following points                                   

1.Strengthening the moral role of the family around educating their 

children about the dangers of bad use of the Internet                           

2.Spread awareness of the seriousness of drugs and digital addiction 

through various media . 

3.The great role of the Electronic Crimes Control Agency in preventing    

and banning suspicious sites and drug promotion sites. 

4.The role of clerics and preachers of mosques in providing advice and    

guidance to young people. 

5.The role of the Ministry of Youth in supporting development and 

educational programs and the participation of young people in various 

activities. 

6.The importance of developing social welfare policies for Libyan youth 

and developing plans to support them. 

7.Raising awareness about the dangers of drugs and the negative use of 

the Internet for school and university students.                                          

 :مقجمة الجراسة
 ,التكشػلػجضة كعرخ االتراالت الخقسضة ك تػجو العالع نحػ عرخ الثػرة الخقسضةمع بجء الثػرة 

فأصبحشا نجج مفيػـ الخقسشة مقتخنا بكل شيء تقخيبا في حضاتشا العسمضة فيشاؾ التدػيق الخقسي 
Digital Marking , كالتحػؿ لخقسيDigital Transformation ,   كالتجارة الخقسضةDigital 

Commerce, جمات البشكضة الخقسضةكالخDigital Banking Services   بل كحتى الحكػمة
ىحا السفيػـ الججيج لمعػلسة انجمج كتفاعل مع جسضع السفاىضع  Digital Governmentالخقسضة 

كتذكل العػلسة  ,(عخبي بػست)مػقع   Digital Globalizationالدابقة كىػ العػلسة الخقسضة 
كالسجتسعات العخبضة   ,الخقسضة الضػـ كاحجة مغ اكبخ  التحجيات التي تػاجو السجتسعات برفة عامة

ك بدصت ,برفة خاصة ؛ فقج اجتاحت تكشػلػجضا االتراالت االنتخنت كالعالع الخقسي  العالع
كربصو بذبكة ,لسضةالجكؿ الستقجمة تكشػلػجضا سضصختيا مغ خبلؿ تحكسيا بػسائل االتراالت العا
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كعمى  .اتراالت كاسعة كمغ خبلؿ إدارتيا ألكبخ شخكات االتراؿ بالعالع أصبحت تحكع العالع
تكشػلػجضا  جابضات التي جاءت بياالخغع مغ سيػلة كسخعة االستخجاـ كالكثضخ مغ السدايا كاالي

يجد امغ اإلندانضة إال أف مخاشخ ىحه العػلسة أصبحت ت ة بيجؼ خجمةاالتراالت الخقسض
كمغ أبخز التحجيات التي تػاجو ,كمدتقبل الكثضخ مغ السجتسعات في ضل االستخجاـ الدضئ ليا

السجتسعات عمى سبضل السثاؿ اختخاؽ األمغ القػمي كالحرػؿ عمى معمػمات أمشضة كسخية بفعل 
ئع الجشدضة كالجخا,كاإلرىاب االلكتخكني كجخائع االبتداز ,ككحلظ انتذار الجخيسة  السشطسة ,القخصشة

عبخ مػاقع خاصة تشذخ الفداد األخبلقي كالقضسي عبخ مشطػمة كاسعة مغ االتراالت. ىحا كيعج 
  ,اإلدماف االلكتخكني كتعاشي السخجرات الخقسضة مغ أخصخ ما جاءت بو العػلسة الخقسضة
خكيج ليا فأستصاع تجار السخجرات استغبلؿ التكشػلػجضا الستصػرة  لتجارة السخجرات كتدػيقيا كالت

كانتذار ما يعخؼ بالسخجرات الخقسضة  كاف الحجث األكثخ تيجيجا  بالشدبة ,كبضعيا عبخ االنتخنت
 .لكثضخ مغ مجتسعات العالع الغخبي كالعخبي عمى حج الدػاء

كنتضجة لبلستخجاـ الػاسع لئلنتخنت مغ   ,كبسا أف فئة الذباب أكثخ استخجاما لئلنتخنت ك تأثخا بو  
فقج كانػا ىجفا سيبل لتجار كمدػقضغ السخجرات  ,سػاقع التػاصل االجتساعيقبل الذباب ل

كفخض الحزخ لكثضخ مغ  19كمع  انتذار الكػفضج  ,كلمسشطسات العابخة لمحجكد عبخ العالع الخقسي
الجكؿ زاد  انتذار السخجرات الخقسضة حتى بات ييجد امغ السجتسع باستيجافو لمفئة األكثخ تكػيشا 

  .فئة الذباب لمسجتسع كىع
 :مذكمة الجراسة

قج أشارت كثضخ مغ الجراسات إلى تأثضخ أنػاع معضشة مغ السػسضقى عمى الشػاحي الفدضػلػجضة 
 Lavallee and Persingerكاالنفعالضة كالعقمضة لئلنداف حضث أشارت نتائج دراسة كل مغ  

( تأثضخ  2013كسػزا ) ,(2015كزمبلئو)  Kraus  (2015 )Becherك دراسة  ,(2011)
الخنضغ االذني عمى الجماغ كعمى الحالة الفدضػلػجضة كاالنفعالضة كالعقمضة لئلنداف كسا أشارت أيزا 

( إلى أمكانضة استخجاـ السػسضقى كالخنضغ االذني 2015كزمبلئو ) ,Weberنتائج دراسة كل مغ 
كعمى الحالة ,بة لجػ السدتسعكاستخجاميا كسحفد الستذارة مذاعخ الشذػة كالخغ,إلغخاض عبلجضة

كقج استغل البعس ىحا األمخ كتحػؿ إلى استخجاـ سيء لو كمغ  .الجماغضة كالسخضضة لئلنداف
كالسػسضقى الػسضمة   ,ىحا السشصمق كجج مخكجػ كتجار السخجرات  كالسؤثخات العقمضة االنتخنت

 ,خجمػىا لتخكيج مشتجاتيعفاستغل ىحه الػسائل كاست ,أماف كسخية ليع الديمة كاألسخع كاألكثخ
كتحقضق غاياتيع كمخصصاتيع في تجمضخ الذباب كتحقضق الخبح الدخيع بأماف كسخية أكبخ عغ 
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أك اإلدماف االفتخاضي كسا يدسضو  ,أك اإلدماف االلكتخكني ,شخيق ما يعخؼ بالسخجرات الخقسضة
 حضث األمخيكضة, الستحجة الػاليات في "أككبلىػما" مجيشة في كاف ضيػرىا بجاية أف كيعتقج ,البعس
 كالتعاشي, الشذػة خاضأع عمضيع ضيخت الصمبة مغ عجداً  أف مؤداه  خبخ اإلعبلـ كسائل عبخ انتذخ
أك السػسضقى.  الرػتضة السػجات مغ معضغ نػع إلى استسعػا كٕانسا , راتالسخج لع يتعاشػا أنيع رغع
 ذلظ بعج ضيخت ثع ليا, اإلعبلمضة الػسائل تجاكؿ خبلؿ مغ تشتذخ الخقسضة  راتالسخج كبجأت
 متخررضغ مع بالتعاكف  كتعسل الذخكات بعس تستمكيا الستخررة, التجارية السػاقع مغ العجيج
 :2016) دكح مػاقعيا )أبػ عبخ ليا كالتخكيج الخقسضة, السخجرات مغ الشػع ىحا مثل إنتاج عمى
 باستخجاـ محجد, نحػ عمى ليا االستساع يتع ممفات صػتضة, مغ الخقسضة السخجرات كتتكػف 
مختمفة كاألمخ قج يدداد سػءا  صػتضة مػجات عمى الرػتضة السمفات ىحه كتحتػؼ  األذف, سساعات

إذا ما تع فتح مػاقع عخبضة متخررة لشذخ ىحه السمفات كالتخكيج ليا بالػشغ العخبي كإعصاء 
 )يرعب الدضصخة عمضو )مضدػـ: مجانضة حضث يسكغ أف تتحػؿ ىحه الطاىخة إلى كباء جخعات
2016. 

كمغ ىشا جاءت فكخة دراسة السػضػع حضث ىجفت ىحه الجراسة إلى ىجؼ عاـ يتسثل في معخفة 
مغ (التحجيات التي تػاجو الذباب المضبي في ضل العػلسة الخقسضة )السخجرات الخقسضة أنسػذجا

السخجرات كالسؤثخات العقمضة خبلؿ دراسة لعضشة مغ السخترضغ بسجاؿ رعاية كعبلج مجمشي 
 .بالسجتسع المضبي
 _:أىسية الجراسة

. تشبع أىسضة الجراسة مغ أىسضة السػضػع السجركس في العرخ الحالي حضث يعج مفيػـ العػلسة 1
الخقسضة مغ السفاىضع الحجيثة االستخجاـ كالتي فخضتو شبضعة التصػر التقشي كالتكشػلػجي كالحؼ 

 .السجتسعات عمى حج الدػاءأصبح يفخض نفدو عمى كل 
. تدعى الجراسة إلى بضاف ماىضة السخجرات الخقسضة كخصػرتيا كشخؽ الػقاية مشيا فسغ خبلؿ 2 

عضشة الجراسة مغ السخترضغ بسجاؿ رعاية السجمشضغ عمى السخجرات كاالستفادة مغ أرائيع بيحا 
 .السجاؿ مغ قبل الجيات السعشضة

ػضػع مغ أىسضة الذباب كذخيحة ميسة داخل السجتسع ك أىسضة .ػكسا تكسغ أىسضة دراسة ىحا الس3
 تػعضة الذباب كاالىتساـ بيع في أنذصة مفضجة كبخامج تشسػية تجفع بالسجتسع بالتصػر كالتقجـ. 

.كسا يسكغ أف تداىع نتائج الجراسة في زيادة التجريب التقشي كالسيشي لسػاجية الجخيسة 4
 مػاجية كعبلج اإلدماف االلكتخكني. كتجريب السخترضغ في  ,االلكتخكنضة
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.ػتيتع الجراسة بالػصػؿ إلى عجد مغ الشتائج كالتػصضات تفضج أصحاب االختراص كلفت 5
كضخكرة كضع القػانضغ كحجب السػاقع التي تخكج ليحا الشػع  ,أنطارىع إلى خصػرة ىحه السخجرات

 .الكبضخة مغ السخجرات كمخاقبة الرفحات السذبػىة التي تديل عسل الذخكات
. كسا تشبع أىسضة الجراسة في االىتساـ بالجيات التذخيعضة كالقانػنضة كجياز مكافحة الجخيسة في 6

تعديد عسل ىحه الجيات لسػاكبة التصػر الدخيع لمجخيسة ككسائميا الستصػرة ؛لتتبلءـ مع سبل 
 .مكافحتيا كالقزاء عمضيا

 أىجاؼ ا لجراسة:
كىػ دراسة التحجيات التي تػاجو الذباب المضبي في ضل  تيجؼ الجراسة إلى ىجؼ عاـ      

العػلسة الخقسضة )السخجرات الخقسضة أنسػذجا ( مغ خبلؿ دراسة حالة لعجد مغ العاممضغ بسجاؿ 
 .رعاية السجمشضغ عمى السخجرات كالسؤثخات العقمضة

 :كسا تيجؼ الجراسة إلى تحقضق عجد مغ األىجاؼ الفخعضة مغ أىسيا      
 الجراسة إلى بضاف ماىضة السخجرات الخقسضة ؟تيجؼ  .1
مجػ معخفة السخترضغ بسجاؿ رعاية كعبلج السجمشضغ كمتعاشي السخجرات بالسخجرات الخقسضة  .2

 ككجػدىا ؟
 معخفة حجع انتذار الطاىخة بضغ الذباب ؟ .3
 تيجؼ الجراسة إلى معخفة أثار السخجرات الخقسضة عمى الذباب المضبي؟ .4
 خجرات الخقسضة ؟معخفة أسباب تعاشي الس .5
 تيجؼ الجراسة معخفة سبل كشخؽ الػقاية مغ السخجرات الخقسضة ؟ .6

 -التعخيف بسرصمحات الجراسة:
كتعشي العالسضة كجعل الذيء عالسضا عغ شخيق صشع شيء ما أك   Globalization العػلسة

لعسمضات (. كيعخفيا نػرماف جضفاف بأنيا تذضخ إلى" مجسػعة شاممة مغ ا2019:القضاـ بو )ساشي
ك اإليجيػلػجضة كيػجج عشج أساسيا االقترادؼ تجكيل التحػيل ك اإلنتاج ,كالدضاسضة,االقترادية

كانجماج أسػاؽ رأس الساؿ  ,كالتجارة كاالتراالت الحؼ يقجمو أنذصة الذخكات العابخة لؤلكشاف
 سشة نذخ(كتزافخ تقشضات الكػمبضػتخ كاالتراالت الدمكضة كالبلسمكضة" )غخبي.بجكف ,كالشقػد

أنيا تعشي االنتذار العالسي لمتكشػلػجضا الحجيثة في  John Grayكسا يخػ الباحث جػف تخاؼ 
اإلنتاج الرشاعي كاالتراالت مغ كل أنػاع عبخ الحجكد في التجارة كرؤكس األمػاؿ كاإلنتاج 

 بجكف سشة نذخ( ,)غخبي .كالسعمػمات
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 -:Digital Globalizationالعػلسة الخقسية  
دقة  كانتذار السعمػمات كسخعة تجفقيا بضغ الذخكات كالجكؿ كالحرػؿ عمضيا عشرخا  كتعشي

كتعتسج عمى التجفقات السالضة الخقسضة مغ ,رئضدضا في نسػ األسػاؽ العالسضة كالقصاعات االقترادية
حدابات بشكضة محمضة كإقمضسضة كدكلضة ؛حضث يتع عسمضات اإليجاع كالدحب كالبضع كالذخاء رقسضا 

 .بلؿ ثػاني معجكدة كخ
 Drogues( كبالفخندضة Digital Drugs: أك ما يعخؼ عالسضا )السخجرات الخقسية

numeriques  كالسدساة بضشػراؿ بضتذ أك الشبزات الستعمقة باألذنضغbinaural beats  بأنيا
أصػات يعتقج أنيا قادرة عمى تغضضخ أنساط مػجات الجماغ كإحجاث تغضضخ في حالة الػعي مذابية 

 .لتمظ الشاتجة عغ تعاشي السخجرات أك الجخػؿ في حالة عسضقة مغ التأمل
كالعبلج بالتخدد  Sound healingاألصػات السؤدية لمذفاء  :بأنيا تعخؼ السخجرات الخقسيةكسا 

Solfeggio frequency therapy  كحجيثا جخعة االنتخنتdosing-i  حضث يخمد الحخؼi  إلى
 االنتخنت حضث يسكغ العثػر عمى فضجيػ كمػسضقى ذات نبزات متعمقة باإلذنضغ )مػقع اكتخكني:

(Margaret Rouse. 
 :التحجيات التي تػاجو الذباب

كسػء استخجاميا ,التكشػلػجضاكتعشي مجسػعة السذكبلت التي تػاجو الذباب في ضل عرخ 
كالسخاشخ التي تحاؾ ضجه مغ خبلؿ االنتخنت في صػر عجة مشيا االبتداز االلكتخكني كغدضل 

كمحمضة كسشطسات إرىابضة ,كإقمضسضة,كالتغخيخ بيع في مشطسات عالسضة ,السخ بأفكار تذػه اإلسبلـ
كالفداد األخبلقي ,ذيمةككحلظ في بث كفداد األخبلؽ بسا يعخض عبخ صفحات كمػاقع تبث الخ 

كالجخائع  ,كاالختبلس ,ككحلظ التدكيخ ,كالعشف كالجخيسة كاالنحبلؿ القضسي كاألخبلقي
كالسخجرات الخقسضة  ,كاإلدماف الخقسي كااللكتخكني ,إضافة إلى اإلدماف عمى االنتخنت,االلكتخكنضة

كغضاب ,كاالنقدامات كالحخكب,كالفخاغ الفكخؼ كاألخبلقي ,كغضخىا الكثضخ في ضل غضاب الػعي
 .الػعي الجيشي كالخقابة األسخية

كفي ىحه الجراسة تسثل التحجيات التي تػاجو الذباب المضبي في ضل العػلسة الخقسضة السخجرات  
الخقسضة أنسػذجا ىحا الشػع الججيج مغ السخجرات الحؼ انتذخ حػؿ العالع كالعالع العخبي كالسجتسع 

لقجرة عمى ضبصو كالتحكع بو كمعخفة السجمشضغ كالستعاشضغ ليحه كيسثل التحجؼ في عجـ ا,المضبي
كنقز ,السخجرات ؛ألنيا تجخؼ كفق عالع افتخاضي ال يسكغ اختخاقو كالتشبؤ بحجع كجػده كطاىخة
أك  ,الكفاءة في التعامل معو كطاىخة بالسجتسع المضبي سػاء عمى صعضج تػعضة الذباب بسخاشخه
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يدة السخترة بسكافحة الجخيسة االلكتخكنضة كمكافحة السخجرات أك عمى صعضج استعجاد ككفاءة األج
عمى صعضج كفاءة العاممضغ في مجاؿ رعاية السجمشضغ كمتعاشي السخجرات كباألخز ليحا الشػع 

 مغ السخجرات الحجيثة )السخجرات الخقسضة (.
 اإلشار الشطخي كالجراسات الدابقة

 -:Digital Globalizationأكل: العػلسة الخقسية 
فأصبحت السعمػمات  ,أف الثػرة التكشػلػجضة غضخت كبذكل كبضخ كممحػظ في العػلسة كالضة عسميا

كدقتيا كسخعة تجفقيا بضغ الذخكات كالجكؿ كالحرػؿ عمضيا عشرخا رئضدضا في نسػ األسػاؽ 
طسات أصبحت تعتسج كالقصاعات االقترادية السختمفة بل أف التجفقات السالضة لمجكؿ كاألفخاد كالسش

عمى التجفقات السالضة الخقسضة ؛حضث يتع تشفضح عسمضات اإليجاع كالدحب كالبضع كالذخاء رقسضا خبلؿ 
ككحلظ الفخؽ في التكمفة إذا  ,عخبي بػست( ,ثػاف معجكدة كلضذ أياما أك أشيخا  )مػقع الكتخكني

كخاصة ,مات متشػعة تقجمياما تع مقارنتو ما يتع دفعو مقابل ما يحرل عمضو السدتخجـ مغ خج
بعج اتجاه جسضع السؤسدات الحكػمضة كغضخ الحكػمضة إلى التجارة االلكتخكنضة كالتدػؽ االلكتخكني 

بسثابة عسمة افتخاضضة رقسضة   Bitcoin( فطيػر العسبلت الخقسضة  كعسمة الػػ2010) أبػ سخيع: 
كاألفخاد بل أف بعس  ,كالجكؿ يتع مغ خبلليا انجاز الرفقات كالتعامل بيا مغ قبل الذخكات

إضافة إلى أف حجع التجارة العالسضة أصبح مقتخف .الجكؿ تقػـ بإيجاد عسبلت رقسضة خاصة بيا
كاألرقاـ التي تجشضيا ىحه  Amazon,Alibabaبحجع التجارة الخقسضة كابدط مثاؿ مػقعي 

العالع أسخع كأسيل كاقل فمقج أصبحت عسمضة انتقاؿ كتجفق البزائع بضغ دكؿ .الذخكات مغ إرباح
 عخبي بػست (.تعقضجا عسا كانت عمضو في الساضي )مػقع الكتخكني

فأصبح لجيشا الضـػ البزائع الخقسضة الستعجدة مثل السمفات الخقسضة لمبخمجضات, كتصبضقات اليػاتف 
في  الحكضة, كممفات األغاني كاألفبلـ الخقسضة, بل إف قشػات كنقاط البضع أصبحت رقسضة كعالسضة

كمتاجخ الذخكات الزخسة التي تدسح  App Storeكالػ Google Playنفذ الػقت, فستاجخ الػ
اإللكتخكني عمى سبضل السثاؿ( التي يسكغ  Microsoftبتحسضل مثل ىحه السشتجات )مثل متجخ 

الذخاء مشيا مغ أؼ مكاف في العالع, خضخ مثاؿ عمى ذلظ, األمخ الحؼ ساعج العػلسة عمى اختداؿ 
كد كالتقخيب بضغ الذخكة السشتجة كالسدتيمظ إلى نقصة الرفخ, أؼ أنو ال يػجج أؼ كسضط الحج

بضشيسا إلتساـ عسمضة البضع كالذخاء, بل إف األفزل مغ ذلظ أف الجكؿ كالحكػمات أصبحت ال 
فاألمضة الخقسضة مغ أخصخ اإلمخاض ’ تتجخل في كثضخ مغ ىحه األمػر لتحرضل رسػـ أك ضخائب

 (2017 :لسجتسع كاألفخاد  )حدضة لػليالتي ترضب ا
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 عػلسة النتخنت كالذباب في العرخ الحجيث  :ثانيا
كيرف البعس ىحا الجضل بجضل االنتخنت كتأتي ,يسثل الذباب أكثخ الفئات استخجاما لبلنتخنت

ىحه التدسضة مغ خبلؿ القجرة العالضة في سيػلة تعامل الذباب مع التكشػلػجضا كخاصة التكشػلػجضا 
لخقسضة كبشاء اليػية الخقسضة مدتثسخا اآللضات التي يشتجيا لو الفزاء االلكتخكني فيػ يختمف عغ ا

كالقجرة عمى بشاء  ,األجضاؿ التي سبقتو مغ حضث تسثل التكشػلػجضا كالسيارات التقشضة التي يستمكيا
كالقضػد عبلقات افتخاضضة عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي حضث يكػف متحخرا مغ كل القػاعج 

كال يػجج إال القضج  ,االجتساعضة  حضث اإلبحار كػنضا برػرة رقسضة تتجاكز السحجكد كالسقشغ كالسقضج
كالقػاعج االفتخاضضة يمتقػف رقسضا بقػاعج أكثخ تحخرا كشقػس ججيجة تشاسب  ,كالصقػس ,التكشػلػجي

السجتسع الخقسي عمى حضاة كيؤثخ ىحا ,(2010كأىجافو الخقسضة  ) حدضة لػلي: ,شبضعة مجتسعيع
كدمجيع في بشضة افتخاضضة عالسضة؛ فشجج  ,فتؤثخ عمى ىػيتيع كتػجبضيع ,الذباب بذكل كبضخ

ككضفضة تأثخىع بو سػاء كاف ايجابضا أـ سمبضا ,الذباب يتعخضػف بذكل خاص لسحتػػ االنتخنت
في خمق نػعضغ مغ  كقج نجح االنتخنت .أك التعجيل ,أك التغضضخ ,عمى مدتػػ تكػيغ اتجاىاتيع

الذباب األكؿ جضل مترجع ال يسمظ الخغبة في التصػر كالتقجـ متحخر مغ القضػد ال ييسيع سػػ 
كيفكخكف فقط في إرضاء غخائدىع كرغباتيع ,المعب كالترفح كالتحجث مع اآلخخيغ في التفاىات

بة كمذاىجة كل بعضجا عغ القضع كالسبادغ كاألخبلؽ كال يخكف غضخ اإلعبلنات كالسػسضقى الراخ
كالشػع الثاني يتعامل مع ىحا العالع الخقسي بجج كاجتياد كاستفادة مشو لتشسضة ,ماىخ غضخ أخبلقي

معارفو كمياراتو كتصػيخ كتشسضة مجتسعو كاالستفادة بقجر كبضخ بسا تػفخه ىحه التقشضات كىحا العالع 
 .الخقسي

ما أحدغ أك أسيء استخجامو فالعدلة كبحلظ يسثل االنتخنت كشخؽ استخجامو سضف ذك حجيغ. إذا 
التي يفخضيا استخجاـ العالع الخقسي االنتخنت عمى الذباب كعمى أسختو كانقصاع أكاصخ التفاعل 

كتقمضج اآلخخ مغ خبلؿ دمج الثقافات ,كالعبلقات داخل أسخىع كابتعادىع إلى عالع آخخ افتخاضي
ذباب العخبي كخاصة الفئة الرغضخة التي السختمفة بسا تقجمو مغ محتػػ يجحب شخيحة كبضخة مغ ال

تتسضد بالجخأة كاإلقجاـ عمى مػاكبة كل ججيج كخػض التجخبة دكف خػؼ أك تقجيخ لسا يتشاسب مع 
ثقافتشا كقضسشا كأخبلقضاتشا كبيحا نجج أنفدشا أماـ كثضخ مغ التحجيات كالسذكبلت التي تػاجو شبابشا 

كمغ أبخزىا االبتداز االلكتخكني ,مغ السخاشخكانخخاشيع في عالع يذػبو الغسػض كالكثضخ 
 ,كمذاىجة األفبلـ الجشدضة ,كإدماف السػاقع اإلباحضة ,كالقخصشة كالتعجؼ عمى إسخار اآلخخيغ

كأفبلـ العشف كالجخيسة كالتي يسكغ أف  ,كاالستساع إلى األغاني اليابصة أك السػسضقى الراخبة
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.. .الجخائع كجخائع العخض كالدخقة كالقتل كغضخىايصبقيا الذباب بأرض الػاقع عغ شخيق ارتكاب 
أك  ,إضافة إلى دخػؿ بعس السجسػعات اإلرىابضة كاعتشاؽ األفكار الستصخفة أك تجارة السخجرات

 .. .تعاشضيا مغ خبلؿ شبكات االنتخنت
 ػػػػ:السخجرات الخقسية :ثالثا

 تعخيف السخجرات الخقسية:
أك الشبزات   Binaural beatsأك ما يعخؼ   Digital drugsالسخجرات الخقسضة أك باالنكمضدية 

الستعمقة باإلذنضغ بأنيا أصػات يعتقج أنيا قادرة عمى تغضضخ أنساط مػجات الجماغ كأحجاث تغضضخ 
في حالة الػعي مذابية لتمظ الشاتجة عغ تعاشي السخجرات أك الجخػؿ في حالة عسضقة مغ 

إلحجاث ,في كيخباء الجماغ كتحفضده بشػع مغ السحاكاة الحىشضةكيبجك أنيا تعسج إلى التأثضخ ,التأمل
 .تصمقيا عادة السخجرات التقمضجية )كسضع شفضق الحجار: بجكف سشة نذخ(,تغضخات فضو

كتعخؼ السشطسة العخبضة لمسعمػمات كاالتراالت السخجرات الخقسضة بأنيا "عبارة عغ ذبحبات 
كصػال إلى دلتا يؤدؼ االستساع إلضيا لفتخة شػيمة ,كثضتا صػتضة تتخاكح أمػاجيا ما بضغ الفا ثع بضتا

عجة أحاسضذ كالشعاس أك الضقطة الذجيجة أك الجكخة أك االرتخاء أك الرخع كاالندعاج ") مضيػب: 
2019) 

 عبخ سساعيا يتع مػسضقضة نغسات مقاشع عغ بأنيا عبارة:الخقسية راتلمسخجكفي تعخيف أخخ 
 كتخددات الضسشى, األذف في معضشة تخددات ببث كذلظ الجػدة, عالضة األذنضغ لكبل سساعات
 بحدب اإلذنضغ بضغ التخددات فخؽ  يختمف أك الضدخػ  األذف في محدػب بفارؽ  عشيا مشخفزة
 األذف في الشغسات بضغ التخدديغ اختبلؼ خبلؿ مغ تأثضخىا كيعسل فضيا, السخغػبرات السخج نػع
 مسا الستخددتضغ, اإلشارتضغ تغضخ بضغ التػفضق محاكلة عمى الجماغ يحث كالحؼ , أك الضدخػ  الضسشى
 العسمضة كىحه ,راتالسخج لتعاشي السذابو التأثضخ ذات كتكػف  تدسع التي الثالثة السػجة يطيخ
 ىخمػنات خازألف العربضة الخبليا كيحفد كيخكمغشاشضدضا, مدتقخة غضخ حالة في الجماغ تجعل
 باعتجاؿ السعشي اليخمػف  ) الجكبامضغ ( السثاؿ سبضل عمى مشيا السخجر نػع بحدب متفاكتة
 لمعقل الرػتضة السػجات تخددات في التبايغ يشقل كىكحا الدعادة, ىخمػف  يدسى كسا أك,داجالس
 :(1)التالي الججكؿ في تتزح البذخؼ 
 
 

                                                           

1_ http://watis.techtaget.com/definition/digital-drogs &hobulling.com/i-:doser 
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 (1الججكؿ رقع )

شػرتو أحج السػاقع  MP3بأنيا عبارة عغ ممفات صػتضة مخدنة برضغة :كسا يعخفيا صبلح ناجع
ككل  ,كتدػقيا تحت أسع السخجرات الخقسضة,Open Sourceالتجارية بتقشضة مفتػحة السرجر 
كيسكغ تحسضل ىحه السمفات كتذغضميا مغ خبلؿ  ,دقضقة 40ػػػػ  30ممف صػتي يتخاكح شػلو بضغ 
خجاـ لبلستساع ليحه السمفات مغ خبلؿ است IOS-Androidتصبضق خاص ألنطسة التذغضل 
كعمى الخغع مغ الججؿ الكبضخ حػؿ .ككحلظ بالحػاسضب العادية ,اليػاتف الحكضة كاألجيدة المػحضة
كأثارىا عمى صحة اإلنداف إال أف معطسيع يخكف أف ليا كثضخ مغ ,مفعػؿ كتأثضخ ىحه السخجرات

إضافة إلى  ,األضخار عمى صحة اإلنداف؛ تتسثل في أضخار تمحق بالجياز الدسعي كاالذني
كالجياز  ,كضضفة التػازف في القشاة الجماغضة السختبصة باإلشارة السفخشة لمخبليا العربضة الجماغضة

 .كالغجد الشخامضة ,الدسبثاكؼ 
  :تذأه السخجرات الخقسية
أنو أذا ما تع  Wilhelm Heinrich Doveالعالع الفضديائي األلساني  1839أكتذف عاـ 

 ,فأف السدتسع سضحذ برػت نبس سخيع ,تعخيس اإلذف لتخدديغ مختمفضغ قمضبل عغ بعزيسا
 .) تقشضة الشقخ باالذنضغ ( Binaural Beatsكقج سسضت ىحه الطاىخة بػػ

لسعالجة بعس حاالت السخض الشفدي  ,1970كتع استعساؿ ىحا االكتذاؼ ألكؿ مخة عاـ 
كذلظ عشج رفس السخضى العبلج مغ خبلؿ  ,كتئاب الخفضف كالقمقال سضسا حالة اال ,ألشخاص
تؤدؼ لفخز مػاد  كقج كاف العبلج يتع عبخ تعخيس الجماغ إلى ذبحبات كيخكمغشاشضدضة؛ .الجكاء

 ,كبضتا انخكفضغ مسا يشتج عشو تدخيع معجالت التعمع كتحدضغ دكرة الشـػ ,مشذصة كالجكمبامضغ
ككحلظ تع استخجامو لتحفضد الغجة الشخامضة في  ,لخاحة كالتحدغكإعصاء إحداس با ,كتخفضف اآلالـ

 (.2019:الجدع مغ أجل زيادة ىخمػف الدعادة مثل الجكبامضغ ) عبج الحفضع

 العقل حالة السػجات تخدد مجى
 عسيق نـػ ىيختد (4ػػػػ 0.5دلتا )

 نعاس ثيتا ( 4 - 8 ) ىيتخز
ػػػػػ 8 14 ) ىيتخز  تيقس مع استخخاء الفا ( 
 زئج( ا نذاط ( كتخكيد كاممة يقزة بيتا ( 14 -30) ىيختد
يقزة مفاجئة ) أستبرار( ،أعمى مػجات الجماغ كنفاذ بريخة عالي جسا   (40 ≤)   ىيتخز  
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بعشػاف "الشبزات الرػتضة في  Gerald osterمغ قبل مؤلفو  1973كسا تع نذخ مقاؿ عاـ 
عاـ  Gray Walterكقاـ الباحث غخاؼ كالتخ  ,Auditory beats in the brainالجماغ" 
كفي عاـ  ,بجراسة اآلثار العربضة الشاتجة عغ األمػاج الرػتضة كتأثضخىا عمى الجماغ 1950
مقاؿ حػؿ تأثضخ عسمضات التبايغ   Bernard Margolisنذخت الكاتبة بخنارد مخغػلضذ  1960

ككحلظ اكتذفت  ,اسشاف لو الرػتي عمى الجماغ عشج التخجيخ شخز ألجخاء عسمضة أقتبلع
ما يعخؼ باإلدماف عمى  Kimberly.s.Young 1994الباحثة الشفدضة االمخيكضة كسبخلي يػنغ 

بجأ انتذار ىحا الشػع مغ السخجرات االلكتخكنضة أك السخجرات الخقسضة في شكميا  .الفزاء الدضبخاني
ع االستساع إلضيا بػاسصة عشجما بثت بعس مػاقع االنتخنت مػسضقى خاصة يت 2010الحالي عاـ 
 .سساعات الخأس

كتحجيجا الدعػدية كلبشاف إذا  ,2012كفي الػشغ العخبي عخؼ ىحا الشػع مغ السخجرات عاـ 
كرفعت كبل  ,تشاقمت األكساط الدعػدية خبخ تدجضل أكؿ حالة كفاة جخاء تعاشي السخجرات الخقسضة

نضة التي تقػـ بالتخكيج إلى ىحه البمجيغ درجة التأىب القرػػ في حجب السػاقع االلكتخك 
 ( 2020كضخكرة مخاقبة األبشاء )جمػؿ:  ,كتػعضة األىالي إلى ىحه السخجرات ,السخجرات

 :أنػاع السخجرات الخقسية
كالعبلج  , Sound healing تعخؼ السخجرات الخقسضة بعجة أسساء مشيا: األصػات السؤدية لمذفاء

حضث يخمد  I-dosingكحجيثا جخعة االنتخنت  , Solfeggio Frequency therapyبالتخدد 
كمػسضقى ذات نبزات متعمقة  ,الى  االنتخنت حضث يسكغ العثػر عمضيا عمى فضجيػ iلحخؼ 
 (. مػقع أكتخكني ,Margaret Rouse ,باإلذنضغ  )

"   "Opium" ك"alcoholكتعخض ىحه األصػات السػسضقضة أربع جخعات أسساء ىي 
كيتع عخض عضشات مجانضة لمتجخبة عبخ مػاقع مثل  ,""Orgasmك ""Peyota" ك"Marijuanaك

كال رقابة عمضيا كيتع  ,كال يػحج حجب ليحه السػاقع ,(Digipill.com(كمػقع )  I-doserمػقع) 
كالضػتضػب كفي اآلكنة األخضخة ضيخت أنػاع أخخػ   ,التخكيج ليا عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي

 ,ك "أبػاب الجحضع ,كمضثا نفتايسضغ السعخكفة  بػػػػ "كخستاؿ مضثا" ,كايضغإضافة إلى الدابقة مشيا الكػ 
ككل نػع مغ ىحه األنػاع ليا مفعػؿ كيدتيجؼ نسط معضغ مغ الشذاط   ,ك "الستعة في الدساء "

فعشج الدساع الى الكػكايضغ يحفد الشذاط الجماغي برػرة تذابو تعاشي السخجرات  ,الجماغي
 (.2020التقمضجية ) السجالي:
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 :ألية عسل السخجرات الخقسية
 كمسارسات لصقػس كفقاً  تتع كلكشيا فػضػؼ  بذكل تتع ال الخقسضة السخجرات تعاشي عسمضة إف
 ثقافضة مسارسات لتعاشضيا أكججكا السخجرات, مغ الشػع ىحا كمخكجي صشاع أف بسعشى معضشة,
 تكػف  اإلرشادات ىحه أف كسا السمفات, ليحه شخائو عشج إلتباعيا الستعاشي إرشاد يتع معضشة,
 كيسكغ , ( pdf)ليا في صضغة  تخكج التي االلكتخكنضة السػاقع معطع عمى كاضح بذكل مجكنة
 صفحة, أربعضغ إلى صفحاتو يرل كرقي دلضل كرقي ممف شكل في عمضيا يحرل أف لمستعاشي
 معضغ, كاقعي مخجر باسع كربصيا كترشضفاتو عمى السخجر الحرػؿ كضفضة لمستعاشي يػضح
 إلى لمػصػؿ بيا االلتداـ الستعاشي عمى يجب التي كاإلرشادات االستخجاـ شقػس ككحلظ
 ( 2020:دمحم ,مغ السخجر الخقسي )  صادؽ السخجػة األىجاؼ

تحجث ىحه الشبزات الستعمقة باإلذنضغ عشجما يتع عدؼ نغستضغ ذؼ تخدديغ مختمفضغ قمضبل كمغ 
فأف االختبلؼ البدضط في التخدديغ يفيع مغ قبل السدتسع بأنو نغسة كاحجة  ,دكف سساعات اإلذف
فأف الشغستضغ تكػف معدكلتضغ كيدسع السدتسع كل  ,أما مغ خبلؿ سساعات األذف .تتسػج قمضبل

أف يأخح بعضغ االعتبار  ,مشيسا بػضػح في أذف مختمفة كعمى الجماغ عشجما يعالج الشغستضغ
كلمسدتسع فأف االختبلؼ يفيع كشبزات إيقاعضة في الخأس كفي الػاقع ,االختبلؼ بضغ التخدديغ

كأف ىجؼ السخجرات الخقسضة ىػ التحكع .يعالج الجماغ ىحه الشبزات اإليقاعضة كانجفاعات كيخبائضة
كتذجضع دماغ السدتسع كي يزبط بذكل متدامغ مػجاتو مع ,عغ قرج في االنجفاعات الكيخبائضة

كأف ىحا الزبط مغ خبلؿ اختضار نغسات بسدتػػ تخدد معضغ يدسى   ,ضغالشبزات الستعمقة باإلذن
FFF Frequency Following Response  كىػ جدء مغ مفيػـ يدسىEntrainment 

كمغ خبلؿ االستساع إلى الشغستضغ يقع الفارؽ بضشيسا  Hertzكيتع قضاس التخددات بػحجة الػ  ,
معضغ أك تغضضخ في الصاقة كفي الػاقع يقـػ يأمل السدتسع تحقضق مداج ,بسدتػػ ىختد معضغ

كيحاكؿ الجماغ تػحضج التخدديغ .السػسضقى بزبط ألتو السػسضقضة إللغاء أية نبزات متعمقة باإلذنضغ
األمخ الحؼ يتخؾ  ,في اإلذف الضسشى كالضدخػ لمحرػؿ عمى مدتػػ كاحج لكبل تخددؼ الشغسة

 Margaretرات الكيخبائضة التي يخسميا )الجماغ في حالة مغ ألبلستقخار عمى مدتػػ اإلشا
Rouse,,p2 .) 
 ( يػضح ذلظ3كالذكل رقع )
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 :كيف يتع تعاشي السخجرات الخقسية
 تكػف  ىادغ مكاف في الجمػس يتع حضث لبلستخخاء مثالضة بضئة الخقسضة ت ار بالسخج السدتسع يخمق
 كفقا األذف تعاسسا شخيق عغ السػسضقى بتذغضل يقـػ ثع,العضشضغ معرع كىػ خافتو اإلضاءة فضو
 مغ إذ  ,مدتقخة غضخ حالة فى الجماغ  يجعل الحؼ األمخ السخجر نػع حدب معضشة ت لتخددا
 زضتمخ اإليعاز السصمػب كيسكغ نػع تحجيج يتع الكيخبائضة راتلئلشا الجماغ  راسةد خبلؿ
 :التالضة طالشقا في السثالضة البضئة مكػنات

 األذنضغ. في الجػدة عالضة ت سساعا ػ كضع 1
  .فزفاضة مبلبذ ارتجاء ك تساما االستخخاءػ   2
  .خافتة إضاءة ت ذا غخفة في ػ الجمػس 3
  .خارجضة مقاشعة أؼ إلى االستساع جمدة تعخض عجـ عمى ػ الحخص 4
  (2016 :)عػيجات .الخاصة التخددات ذات الشقخ ت ألصػا مراحبة ىادئة مػسضقى ػ صػت 5

                                                  :الخقسيةأضخار السخجرات 
اختمفت أراء العمساء كالبحاث حػؿ أضخار التي يسكغ أف تدببيا السخجرات الخقسضة فيشاؾ بعس 
الجراسات التي تذضخ بعجـ كجػد  أؼ اثخ لمسخجرات الخقسضة عمى اإلنداف كىي ال تتعجػ 

السخجرات الخقسضة ىػ لمتخكيج فقط لمسػاقع كزيادة عجد االيحاءت الشفدضة كاف كل ما يتعمق ب
كزيادة ,الستتبعضغ ليا في حضغ يذضخ فخيق أخخ مغ العمساء إلى ضخكرة االنتباه إلى ىحه السخجرات

كاألضخار الستختبة عمضيا حضث يرلُ مفعػؿ ىحه السخجرات مفعػؿ السخجرات ,التػعضة بآثارىا
 التقمضجية بجدع اإلنداف. 

  

https://www.tech-wd.com/wd/wp-content/uploads/2014/11/binaural-beats-mtv-digital-drugs.jpg
https://www.tech-wd.com/wd/wp-content/uploads/2014/11/binaural-beats-mtv-digital-drugs.jpg
https://www.tech-wd.com/wd/wp-content/uploads/2014/11/binaural-beats-mtv-digital-drugs.jpg
https://www.tech-wd.com/wd/wp-content/uploads/2014/11/binaural-beats-mtv-digital-drugs.jpg
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 :ات الدابقةالجراس
بعشػاف " مدتػػ كعي شمبة الجامعة األردنضة بطاىخة السخجرات .(2016دراسة  الديػد ك عػدة )

الخقسضة "ىجفت الجراسة التعخؼ عمى مدتػػ كعي شمبة البكالػريػس في الجامعة األردنضة بطاىخة 
(   0.05مدتػػ ) السخجرات الخقسضة كسا استيجفت التعخؼ إلى الفخكؽ ذات الجاللة اإلحرائضة عشج

في مدتػػ كعي شمبة البكالػريػس في الجامعة األردنضة بطاىخة السخجرات الخقسضة باختبلؼ 
 ,امتبلؾ مػاقع التػاصل الكتخكني ,الكمضة ,مكاف اإلقامة ,الحالة االجتساعضة,متغضخات الجشذ

سع بضانات كمتػسط ساعات استخجاـ االنتخنت. اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي كقج تع ج
( شالب كشالبة مغ جسضع شمبة 336عمى عضشة قػاميا ) ,الجراسة عغ شخيق استبانو االستبضاف

عغ 2016شالب كشالبة مدجمضغ في الفرل الثاني مغ العاـ  6200الدشة الخابعة البالغ عجدىع 
 .شخيق العضشة العذػائضة الصبقضة 

لجراسة أف متػسط الجرجة الكمضة لمػعي أضيخت نتائج ا :كتػصمت الجراسة إلى الشتائج التالضة
( كبجرجة متػسصة  2.42بالسخجرات الخقسضة لجػ شمبة البكالػريػس في الجامعة األردنضة قج بمغ) 

في حضغ تخاكحت متػسصات الفقخات عمى الػعي بطاىخة السخجرات الخقسضة لجػ شمبة البكالػريػس 
نتائج الجراسة  عجـ كجػد فخؽ ذؼ داللة  (   كسا أضيخت3.95ك1.60في الجامعة األردنضة بضغ) 
( في مدتػػ كعي شمبة البكالػريػس في الجامعة األردنضة بطاىخة  0.05إحرائضة عشج مدتػػ) 

امتبلؾ مػقع ,الكمضة ,مكاف اإلقامة,الحالة االجتساعضة,الجشذ:السخجرات الخقسضة يعدػ لستغضخات
 .متػسط استخجاـ االنتخنت ,تػاصل الكتخكني

بعشػاف "تعخض الذباب الجامعي السرخؼ لمسػاقع االلكتخكنضة التي تيتع بقزايا  .لعخاقيدراسة ا
السخجرات كعبلقتو بإدراكيع لسخاشخ إدماف السخجرات الخقسضة في إشار تصبضق نطخية تأثضخ 
الذخز الثالث" ىجفت الجراسة إلى ىجؼ رئضدي تسثل في التعخؼ عمى مجػ إدراؾ الذباب 

مغ خبلؿ ترفحو لمسػاقع االلكتخكنضة عمى ,خاشخ إدماف السخجرات الخقسضةالجامعي السرخؼ لس
شبكة االنتخنت التي تيتع بقزايا السخجرات الخقسضة كذلظ في إشار تصبضق فخضضات نطخية تأثضخ 

كانبثق عجد مغ األىجاؼ الفخعضة ليحا اليجؼ كقج اعتسجت الجراسة عمى السشيج  ,الذخز الثالث
مفخدة مغ الذباب الجامعي السرخؼ  400لعضشة العذػائضة السشتطسة قػاميا الػصفي كتع اختضار ا

كجامعة أكتػبخ لمعمػـ الحجيثة كاآلداب ,بجامعة الدقازيق كالسشػفضة كسسثل لمجامعات الحكػمضة
MSA  كجامعة فاركس باإلسكشجريةPUA مفخدة لكل  100بػاقع ,كسسثل لمجامعات الخاصة
 :التالضة استسارة االستبضاف لجسع البضانات كقج أضيخت الجراسة الشتائجكاعتسجت الجراسة عمى ,جامعة
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أف معطع أفخاد عضشة الجراسة يحخصػف عمى ترفح السػاقع االلكتخكنضة التي تيتع بقزايا 
السخجرات كالسخجرات الخقسضة كاف مػاقع التػاصل االجتساعي كالضػتضػب مغ أىع السػاقع التي 

ع لمترفح يتسثل في مشاقذة السػاقع لقزايا ميسة تتعمق بالسجتسع كاف الجاف,يترفحيا الذباب
كاف ,السرخؼ كقج أسيست السػاقع االلكتخكنضة بذكل كبضخ في تعخيفيع بقزايا السخجرات الخقسضة

معطع أفخاد العضشة لجيو معخفة كافضة بالسخجرات الخقسضة كاف أىع أسباب انتذار تعاشي 
كاالجتساعضة أما فضسا ,كعجـ إشباع حاجات الذباب الشفدضةىػ ضعف الػازع الجيشي ,السخجرات

يتعمق باتجاىات الذباب نحػ السخجرات الخقسضة فيي تجمب الذعػر بالحدف كاالكتئاب كاف معطع 
الذباب الحيغ اجخؼ عمضيع الجراسة لجييع سمػؾ مخاشخة متػسط نحػ تجخيب السخجرات الخقسضة 

خض الخقابة عمى السػاقع الكتخكنضة لقزايا السخجرات يػافق عمى ف,كاف معطع الذباب الجامعي
الخقسضة كسا أضيخت نتائج الجراسة أف ىشاؾ عبلقة عكدضة بضغ مجػ إدراؾ الذباب لخصػرة 

 .السخجرات الخقسضة كسمػؾ السخاشخة نحػ تجخيب تمظ السخجرات 
ق بالسخجرات . بعشػاف "مدتػػ الػعي بالحات فضسا يتعم(2020_2019ك دمحم ) ،دراسة الرادؽ

ىجفت الجراسة إلى دراسة مدتػػ  ,كدكر الجامعة السقتخح في مػاجيتيا ",الخقسضة لجػ الذباب
ككحلظ دراسة الجكر السقتخح ,بالحات لجػ الذباب الجامعي فضسا يتعمق بالسخجرات الخقسضة ,الػعي

سة عمى لمجامعة في مػاجية مخاشخ السخجرات الخقسضة عمى الذباب الجامعي اعتسجت الجرا
بالحات فضسا يتعمق بالسخجرات ,أما أداة الجراسة عبارة  عغ مقضاس مدتػػ الػعي,السشيج الػصفي

 105( شالبا كشالبة ك)354بمغت) ,الخقسضة مغ إعجاد الباحثضغ شبقت عمى عضشة عذػائضة 
(عزػ ىضئة تجريذ مغ أساتحة الجامعة كخبخاء ككضع الباحثاف عجد مغ الفخكض الختبارىا 

مت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج مشيا أف مدتػػ الػعي الشفدي بالسخجرات الخقسضة لمذباب كتػص
مشخفس كيخجع ذلظ لحجاثة السخجرات الخقسضة كسا أكضحت نتائج الجراسة عجـ كجػد فخكؽ ذات 

كسا ’ ات فضسا يتعمق بالسخجرات الخقسضةفي مدتػػ الػعي بالح,داللة إحرائضة بضغ الجشدضغ
ج لجراسة عجـ كجػد اختبلؼ بضغ شبلب السدتػػ الجامعي كالجراسات العمضا في أكضحت نتائ

ككحلظ ال يػجج اختبلؼ بضغ العسخ كمدتػػ الػعي بالسخجرات ,مدتػػ الػعي بالسخجرات الخقسضة
 .الخقسضة
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 :مشيجية الجراسة
مػضػع  الحؼ يعتسج عمى جسع البضانات كالسعمػمات حػؿ,اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي

الجراسة كمحاكلة اإلجابة عمى مجسػعة التداؤالت التي شخحتيا الجراسة  مغ خبلؿ أداة الجراسة 
كقج تع استخجاـ أسمػب تحمضل .ككصف البضانات ضسغ إشارىا الشطخؼ  ,السدتخجمة لجسع البضانات

اؿ مغ خبلؿ عضشة مغ األشباء كالسخترضغ في مج.السزسػف لبعس الحاالت السثضخة لبلستبرار
بمغ عجدىع ستة حاالت كتع عخض تجخبتيع السيشضة في مجاؿ .رعاية كعبلج مجمشي السخجرات

 .عبلج كرعاية مجمشضغ كمتعاشي السخجرات الخقسضة
 -:نتائج الجراسة

 (حالت5نتائج دليل دراسة الحالت السثيخة لالستبرار كبمغ عجدىا )
 -:سجسػع الحالت( يبيغ كصف لمبيانات األساسية لم2أكل: الججكؿ رقع )

 الشػع ر.ح
التخرز 

 العمسي
 السؤىل العمسي

سشػات 
 الخبخة

 شبيعة العسل أسع السخكد الحي تعسل بو

 عمع الشفذ ذكخ 1
ماجدتضخ في اإلرشاد 
 كالعبلج الشفدي

18 
مرحة اإلرادة لمعبلج 

 بشغازؼ \كالتأىضل 
 أخرائي نفدي

 عمع الشفذ ذكخ 2
 ماجدتضخ عمع الشفذ
 السجمشضغدبمػـ عبلج 

 سشة 35
السخكد الػششي لسكافحة 
األمخاض قدع الرحة 
 الشفدضة

 باحث كمجرب

 الصب الشفدي ذكخ 3
زمالة عخبضة بالصب 
 الشفدي

 شبضب نفدي مدتذفى الخازؼ شخابمذ سشة 14

 ذكخ 4
عمع الشفذ 
 الشسػ

 معالج نفدي سبيا سشػات 7 ماجدتضخ عمع نفذ

 الصب نفدي ذكخ 5
زمالة عخبضة بالصب 
 الشفدي

 شبضب نفدي مخكد مرخانو الصبي سشػات9

( إف جسضع الحاالت السجركسة مغ الحكػر كتخرريع عمع 1تبضغ مغ خبلؿ الججكؿ رقع )    
أك أستاذ جامعي كأف  عجد سشػات الخبخة تتخاكح ما  ,الشفذ ؛سػاء كاف شبضب نفدي أك أخرائي

كمتعاشي السخجرات فسعطع حاالت كعبلج السجمشضغ ,سشة في مجاؿ العبلج الشفدي 35:7بضغ 
كالسؤثخات ,الجراسة لجييا الخبخة كالسؤىل العمسي في مجاؿ العسل بعبلج السجمشضغ عمى السخجرات
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نتضجة عجـ التعاكف كرفس بعس ,العقمضة رغع قمة عجد الحاالت التي حرمت عمضيا الباحثة
جـ السعخفة بو. أك قج يخجع إلى الحاالت التعاكف مع الباحثة ربسا يخجع لحجاثة مػضػع الجراسة كع

كالعضادات التي تست مخاسمتيا أك ,أك السدتذفضات,عجـ كجػد حاالت إدماف رقسي لعجد مغ السخاكد
كقج تع تػجضو عجد مغ األسئمة عمضيع تسثمت في .لمحرػؿ عمى حاالت أكثخ لمجراسة,التعامل معيا

 :عجد مغ السحاكر جاءت كسا يمي
 :قسيةماىية السخجرات الخ  :أكل

قج تع تػجضو سؤاؿ حػؿ ماىضة؟ السخجرات الخقسضة كمجػ السعخفة بيا ؟كقج كانت اإلجابات عمى 
 :الشحػ التالي

(:كىػ أستاذ اإلرشاد كالعبلج الشفدي بسرحة اإلرادة لمعبلج كالتأىضل بسجيشة  )الحالة األكلى
كجػد لبلختبلؼ بضشيا مغ كال ,بشغازؼ يخػ أف السخجرات الخقسضة مثميا مثل السخجرات التقمضجية

كاآلثار فيي تؤثخ تأثضخ كبضخ عمى الجياز العربي لئلنداف كتسثل مرجر خصخ ,حضث السفعػؿ
 عمى صحتو 
بعمع الشفذ كلجية عجة دبمػمات بعبلج  ,( في الجراسة كىػ أستاذ جامعيالحالة الثانيةكسا أكجت) 

شفدي فقج قاؿ أف بأف الخبلؼ بضغ كخبخة خسدة كثبلثػف سشة في عبلج ال,اإلدماف كباحث كمجرب
 السخجرات الخقسضة كالتقمضجية أنيا خضار نفدي لتخفضف األلع حدب الحاالت التي تست معالجتيا 

(. التي تع سؤاليا كىػ شبضب نفدي متحرل عمى الدمالة العخبضة بالصب  الحالة الخامدةأما )
و عمى ماىضة السخجرات الخقسضة الشفدي كشبضب معالج بسخكد مرخاتو الصبي قج أجاب عشج سؤال

 بأنيا نػع مغ اإلدماف يؤدؼ إلى اضصخابات نفدضة 
تع تػجيو عجد مغ األسئمة إلى الحالت السجركسة مغ السختريغ كالسعالجيغ بسجاؿ  :ثانيا

رعاية كعالج مجمشيغ السخجرات كالسؤثخات العقمية بخرػص حجع انتذار الطاىخة  بيغ الذباب 
 بالسجتسع الميبي؟
( الحالة الخامدةحاالت عمى األقل. كسا أكج )  5:3عمى معالجتو  :(الحالة الثانيةقج أكجت) 

(حالة بالسخكد تع معالجتيا أك تتع معالجتيا. مغ اإلدماف الخقسي  15في الجراسة  عمى كجػد )
رىا كمع ىحه اإلجابات يسكششا القػؿ: بػجػد حاالت اإلدماف الخقسي عمى السخجرات الخقسضة كانتذا

 .بالسجتسع المضبي كىحا يعج أمخ مقمق كجب فضو تزافخ الجيػد لسكافحتو كالترجؼ لو
 ما ىي اآلثار الستختبة عمى تعاشي الذباب الميبي لمسخجرات الخقسية ؟  :ثالثا
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( كىػ أستاذ اإلرشاد كالعبلج الشفدي بسرحة اإلرادة بأف أثارىا يعادؿ آثار  الحالة األكلىأجاب )
كتحجث خصخ حقضقي عمى اإلنداف حضث تؤثخ ,قمضجية فيي تؤثخ عمى الجياز العربيالسخجرات الت

عمى إيقاع السخ كتحجث إتبلؼ بو كسا ليا اثأر جدجية كعقمضة مدتجامة أك مؤقتة حدب الجخعة 
 .السعصاة كعشج الدساع لمجخعة برػت مختفع يؤدؼ ذلظ إلى فقجاف الدسع

خىا أقل مغ السخجرات التقمضجية كأقل خصػرة مشيا حضث أنيا (أكجت عمى أف تأثض)الحالة الثانية أما 
كلكشيا تؤثخ بذكل أك بأخخ عمى صحة  ,ال تشقل األمخاض كااللتياب الكبج الػبائي كااليجز

كخاصة الجػانب الشفدضة لو كأف االستسخار في تعاشي ىحا الشػع مغ السخجرات أف يؤثخ ,اإلنداف
 عمى الدسع كقج أكجت كثضخ مغ الجراسات ذلظ 

عمى أف بعس الحاالت فعبل قج فقجت حاسة الدسع بدبب تأثضخ ,( الحالة الثالثةكقج أكجت )
 .السػسضقى العالضة
ا تتسثل في خصخ اإلدماف الضػمي بعكذ اإلدماف ( عمى أف آثارىالحالة الخابعةكسا أكجت )

الستقصع عمضيا حضث يسثل اإلدماف الضػمي عمى ىحه السخجرات لديػلة الحرػؿ عمضيا كتشاكليا 
كتجعمو في ,كىي تسثل خصخا حقضقضا حضث تشعكذ آثارىا عمى الفخد الستعاشي,عغ شخيق الدسع

في حضاتو كسا أف آثارىا كأضخارىا تشعكذ في كال ييتع باألكلػيات ,حالة مغ الزضاع ال مدتقبل لو
 عمى حاسة الدسع لجػ اإلنداف. ,الدمػؾ كمداج األشخاص إضافة إلي تأثضخىا

كنفذ شبضعة اإلدماف ,ليا نفذ السعايضخ,( عمى أف لمسخجرات الخقسضةالحالة الخامدةكسا أكجت )
ؿ ىحه السخجرات كأضاؼ انو كالسضػؿ كاألعخاض الشفدضة عشج االنقصاع عغ تشاك ,مغ ناحضة الخغبة

مغ خبلؿ عسمشا رأيشا أف ىحه السخجرات تحجث خصخ حقضقي عمى اإلنداف كأضاؼ قائبل أف عشج 
االعتضاد عمى صػت يعتبخ شيء معتاد كبعس األحضاف نتضجة لقػة الرػت تفقج الدسع في بعس 

 الحاالت.
التعامل مع الحالت السجمشة  كفي سؤالشا حػؿ مجى كجػد السعمػمات كالخبخة الكافية في :رابعا

 ؟  عمى السخجرات الخقسية
أكضحت إجابات السخترضغ بعجـ كجػد الخبخة الكافضة كىشاؾ صعػبة في التعامل مع ىحا الشػع 

بضشسا أثبتت الحالة الثانضة كالخامدة القجرة كالسعخفة كالسعمػمات الكافضة في ,الججيج مغ اإلدماف
كذلظ لػجػد حاالت إدماف رقسي كالتعامل ,ى السخجرات الخقسضةمع الحاالت السجمشة عم,التعامل

 .السباشخ معيا كعبلجيا
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خامدا: يتعمق الدؤاؿ حػؿ أسباب كدكافع تعاشي السخجرات الخقسية مغ قبل الذباب الميبي ؟ 
 :ككانت إجابات السبحػثيغ كالتالي

التجخبة ىي دافع لئلدماف ( قالت أف فالحالة األكلي) ,تعجدت الجكافع كأسباب اإلدماف الخقسي 
( قاؿ باف التقمضج ككحلظ الخغبة  تخفضف األلع كخاصة إذا كاف مجمغ  الحالة الثانيةبضشسا ) ,الخقسي

ىسا الجافع لتعاشي ىحا الشػع مغ السخجرات إضافة إلى الفزػؿ كسيػلة ,سابق لمسخجرات التقمضجية
(: بأف الفخاغ كالفزػؿ  الحالة الثالثةككانت إجابة ),تعاشضيا كالحرػؿ عمضيا مغ ابخز الجكافع

 الحالةكعجـ الخقابة مغ األىل تعج مغ أىع دكافع كأسباب اإلدماف الخقسي بضشسا كانت إجابة )
تعج مغ ابخز الجكافع كأكج عمى ضخكرة كضع ,كعجـ االىتساـ بالذباب,( بأف الفخاغالخابعة

( باف العػامل الخارجضة كالتي مشيا الخامدةالحالة الجراسية إستخاتضجضة لبلىتساـ بالذباب المضبي )
مغ ابخز األسباب كالجكافع لئلدماف الخقسي ,كالحخكب,كالػضع األمشي,الػضع االقترادؼ لمذباب
  .لمذباب في السجتسع المضبي

كاف الدؤاؿ السصخكح يجكر حػؿ سبل الػقاية التي يجب اتخاذىا لمػقاية الذباب :سادسا
كمغ خبلؿ إجابات الحاالت الجراسضة تع تحجيجىا في عجد مغ  سي ؟مغ اإلدماف الخق ،كحسايتيع

 :الشقاط السذتخكة كىي كالتالي
 .تعديد الجكر األخبلقي لؤلسخة حػؿ تػعضة أبشائيع بسخاشخ االستخجاـ الدضئ لبلنتخنت .1
 كاإلدماف الخقسي عبخ كسائل اإلعبلـ السختمفة ,نذخ الػعي بخصػرة السخجرات .2
مكافحة الجخائع االلكتخكنضة في مشع السػاقع السذبػىة كمػاقع تخكيج الجكر الكبضخ لجياز  .3

 .السخجرات كحطخىا
 .دكر رجاؿ الجيغ كخصباء السداجج في تقجيع الشرح كاإلرشاد لمذباب .4
 كمذاركة الذباب في الشذاشات السختمفة ,كتثقضفضة,دكر كزارة الذباب في دعع بخامج تشسػية .5
 ساعضة لمذباب المضبي ككضع خصط لجعسيع أىسضة كضع سضاسات الخعاية االجت .6
 .حػؿ مخاشخ السخجرات كاستخجاـ الدمبي لبلنتخنت لصمبة السجارس كالجامعات,نذخ الػعي .7
أك كزارة الرحة  ,سػاء مغ قبل األجيدة األمشضة,ضخكرة تكاثف الجيػد لسكافحة ىحه الطاىخة .8

 .أك مشطسات السجتسع السجني
 الشتائج كالتػصيات:_

الصخح الدابق كتحمضل لسحتػػ إجابات لعجد مغ الحاالت السثضخة لبلستبرار الستسثمة مغ خبلؿ 
كاألساتحة بسجاؿ رعاية كعبلج مجمشي السخجرات ,في عجد مغ األشباء كاألخرائضضغ الشفدضضغ
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كالسؤثخات العقمضة ) السخجرات الخقسضة أنسػذجا ( تػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج كىي 
 :كالتالي
جرات الخقسضة ىي نػع مغ السخجرات التي تؤثخ عمى صحة اإلنداف الجدسضة كالشفدضة السخ .1

كىحا الشػع مغ السخجرات ال يختمف في مفعػلو عغ السخجرات التقمضجية الستعارؼ ,كالعقمضة
فيػ يحجث  ,إال انو مغ حضث التأثضخ,عمضيا إال مغ خبلؿ نػع السخجر كشبضعتو كشخيقة تعاشضو

 إضخارا عمى صحة اإلنداف. 
كقج أثبتت الجراسة كجػد عجد ,تبضغ مغ خبلؿ الجراسة أف الطاىخة مشتذخة في السجتسع المضبي .2

 .كىحا يعج مؤشخ خصضخ,حالة مشيا خسدة عذخ حالة بسخكد كاحج 20
تأثضخىا عمى الجياز ,عمى صحة اإلنداف مغ خبلؿ,تسثل السخجرات الخقسضة خصخ كبضخ .3

 .ي كالدسعي كالشفدي لئلندافالعرب
أثبتت الجراسة عجد مغ الجكافع كاألسباب لتعاشي الذباب السخجرات الخقسضة بعزيا فخدؼ  .4

كالتقمضج كالفزػؿ كالفخاغ كبعزيا يخجع ألسباب أسخية كاإلىساؿ كقمة الخقابة األسخية كاآلخخ 
كانتذار األكبئة  ) تخجع لمسجتسع كالطخكؼ االقترادية كالحخكب كالػضع األمشي بالببلد 

 .كػركنا (
تػصمت الجراسة إلى ضخكرة كقاية الذباب كحسايتيع في ضل العػلسة الخقسضة كالتحجيات التي 

 -:يػاجييا في ضل العػلسة الخقسضة كذلظ مغ خبلؿ الشقاط التالضة
 تعديد دكر األخبلقي لؤلسخة حػؿ تػعضة أبشائيع بسخاشخ االستخجاـ الدضئ لبلنتخنت. .1
 عي بخصػرة السخجرات كاإلدماف الخقسي عبخ كسائل اإلعبلـ السختمفة نذخ الػ  .2
الجكر الكبضخ لجياز مكافحة الجخائع االلكتخكنضة في مشع السػاقع السذبػىة كمػاقع تخكيج  .3

 السخجرات كحطخىا 
 دكر رجاؿ الجيغ كخصباء السداجج في تقجيع الشرح كاإلرشاد لمذباب  .4
 شسػية كتثقضفضة كمذاركة الذباب في الشذاشات السختمفة دكر كزارة الذباب في دعع بخامج ت .5
 أىسضة كضع سضاسات الخعاية االجتساعضة لمذباب المضبي ككضع خصط لجعسيع  .6
 نذخ الػعي حػؿ مخاشخ السخجرات كاستخجاـ الدمبي لبلنتخنت لصمبة السجارس كالجامعات  .7
األمشضة أك كزارة الرحة أك  ضخكرة تكاثف الجيػد لسكافحة ىحه الطاىخة سػاء مغ قبل األجيدة .8

  مشطسات السجتسع السجني
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 بيغ إدماف السخجرات ك انتحار السخاىقيغ: دراسة نطخية
 )تخجسة مغ المغة النجميدية الى العخبية(

 السعيج العالي لمتسخيس كتكشػلػجيا الرحة، قدع الصب الشفدي، السغخب - جساؿ كديكدػ أ. 

  لسمخزا
مقجمة: إف االرتباط السمحػظ بضغ إدماف السخجرات كاالنتحار مبشي عمى عػامل نفدضة كاجتساعضة 

 ,باإلضافة إلى االضصخابات الشفدضة  التي قج تكػف أرًضا خربة لسثل ىحا الدمػؾ  ,مذتخكة
ىشاؾ أدلة عمى أف العجيج مغ األدكية نفديا تديج مغ خصخ االنتحار كأف زيادة استخجاـ العقاقضخ 
بضغ السخاىقضغ ربسا ساىع في الديادة الشدبضة مغ خصخ االنتحار عشج ىحه الفئة. مغ السؤكج  ايًزا 
أف الػفضات الشاجسة عغ االنتحار تذكل جدًءا كبضًخا مغ الػفضات بضغ متعاشي السخجرات. كل ىحا 
يقػدنا إلى التػصضة الي تفكضظ الػقاية كالكذف السبكخ كالتقضضع كإجخاءات الخعاية في مجاؿ 

 .الرحة العقمضة كعمع االنتحار كاالدماف
 أىجاؼ الجراسة:

نطخية شاممة لمجراسات السػجػدة حػؿ إدماف السخجرات  اليجؼ مغ ىحه السقالة ىػ دراسة 
 بسا في ذلظ البضانات الدخيخية. ,كاالنتحار لجػ السخاىقضغ

 مشيجية الجراسة:
 MEDLINE: لقج أجخيشا دراسة مشيجضة لمسقاالت السشذػرة عمى قاعجة بضانات )مرادر البضانات 

PubMed  كPsycInfo ( لمفتخة  )لى بعس السقاالت القجيسة ( باإلضافة إ2019-2010
 السيسة. كتع إختضار السقاالت التي تشاكلت مػضػع ادماف السخجرات كاالنتحار لجػ السخاىقضغ.

 نتائج الجراسة:
استػفت معايضخ االختضار الخاصة بشا.  31مقالة حضث اف  160كانت نتضجة البحث السبجئضة   

حار بضغ متعاشي السخجرات كعػامل االنت ,السػاضضع كانت حػؿ تعاشي السخجرات كاإلدماف
الخصخ كاالنتحار. يػجج ارتباط قػؼ بضغ تعاشي السخجرات كاالنتحار ناتج عغ عػامل اجتساعضة 
 ,كنفدضة . بغس الشطخ عغ االضصخابات الشفدضة التي يسكغ أف تؤدؼ ليحا الشػع مغ الدمػؾ

ستخجاـ الستدايج ليحه السػاد بضغ كقج ساىع اال ,يبجك أف العجيج مغ األدكية تديج مغ خصخ االنتحار
الذباب في الديادة الشدبضة لخصخ االنتحار عشج ىحه الفئة . كسا ثبت بذكل كاضح أف الػفضات 
الشاجسة عغ االنتحار ىي ندبة كبضخة مغ الػفضات بضغ مجمشي السخجرات. تذضخ ىحه الشتائج إلى 
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خ كالتقضضع كالخعاية في مجاؿ الرحة الحاجة إلى تغضضخ جحرؼ في اسالضب الػقاية كالكذف السبك
 العقمضة كاالنتحار كعبلج اإلدماف.

_ االنجفاع_ االضصخاب الشفدي_ الجخعة الدائجة_ الدمػؾ الخصخ_ اإلدماف :السرمحات الخئيدية
 تعاشي السخجرات._ االنتحار

 مػػػػػػقجمػػػػػػة
عبلقة بالسعاناة كفقج العقل ىشاؾ ارتباط اساسي بضغ االنتحار كإدماف السخجرات, ككبلىسا لو 

كالسػت. يكسغ سخ ىحه الدمػكضات السجمخة لمحات في صسضع السخاكؼ الكبخػ كالسعاناة الذجيجة 
يػجج ركابط قػية بضغ إدماف  ,بضغ األشخاص السعشضضغ كمغ ىع حػليع. عمى الرعضج الػبائي

اص إلى نقاط الزعف السخجرات كاالنتحار كاألمخاض العقمضة. تذضخ ىحه االرتباشات بذكل خ
كالشفدضة , تػصي الجراسات الحجيثة إلى  ,كالبضئضة_ كاالجتساعضة ,(   كاألسخية1الذائعة: الجضشضة)

كايزا قزضة  ,إعادة الشطخ في العبلقة بضغ ىحه الدمػكضات التي يبجك أنيا تعدز بعزيا البعس
 االنجفاعضة السعخكفة.
 عمع األكبئة الدخيخية
 تصػر حالت النتحار
٢ مغ ىحه الػفضات  في فخندا( بسعجؿ 2حالة كفاة سشػيا ) 11000االنتحار ىػ سبب 

 3/4ىػ مغ الخجاؿ ) 100.000/  28أؼ أف معجؿ الػفضات  ,محاكلة إنتحار سشػيا 160.000
كانت الديادة في اسباب :مغ الشداء. 100.000/  9.5مغ الػفضات ناتج عغ االنتحار( ك معجؿ 

كانخفزت مشح ذلظ الحضغ. كىشاؾ أيًزا  زيادة  1985ك  1970بضغ عامي الػفاة ىحه كاضحة 
كسا ىػ  ,(. عمى الخغع مغ استسخار حجكث الػفضات بدبب االنتحار2في أجضاؿ ما بعج الحخب )

كاف ىشاؾ تججيج ندبي ليحه الدمػكضات  كالحرز الشدبضة  ,معتاد  في الديادة مع تقجـ العسخ
حضث كانت أعمى ندبة في  ,أقمضة إال اف الشدبة  ازدياد مدتسخعمى الخغع مغ أنيع  ,لمذباب

 معجؿ الػفضات عشج سغ الثبلثضغ سشة.
كاف ىشاؾ تصػر مذتخؾ  بضغ التعاشي ك السؤثخات العقمضة فضسا يتعمق بيحا "التججيج":  ,كمع ذلظ

نتحار تججر اإلشارة إلى أف العبلقة بضغ اال ,السخجرات كاإلفخاط في الذخب. في ىحا الرجد
( )"الثقافات الجافة" حضث يذخب الشاس القمضل بذكل 3كشخب الكحػؿ أقػػ في الثقافات الجافة )

عمى  ,كلكغ في بعس األحضاف يذخبػف كثضًخا  في بمجاف شساؿ أكركبا ,عاـ كبخيقة غضخ مشتطسة
ًخا كبذكل سبضل السثاؿ مسا ىػ عمضو في الثقافات الخشبة )"الثقافات الخشبة" حضث يذخب الشاس كثض
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عمى سبضل السثاؿ(. ىحا قج يقػدنا بذكل إسقخائي إلى صضاغة الفخضضة القائمة  ,مشتطع: في فخندا
بأف األسالضب الحالضة الستيبلؾ الكحػؿ بضغ الذباب )اإلفخاط في تشاكؿ السذخكبات الكحػلضة 
مػؾ عمى الشسط األنجمػ ساكدػني( تسثل خصًخا ال يدتياف بو كذلظ بدبب إرتباشو بالد

 االنتحارؼ.
 نذأة  تعاشي السخجرات كاإلدماف

حضث قجر السخكد  ,2005ضيخ تعاشي السخجرات في فخندا مشح أكائل الدبعضشضات. في عاـ 
( بأف عجد الستعاشضغ في الدشة بػ OFDTالفخندي لخصج تعاشي السخجرات كاإلدماف )

 180.000ػالي كح ,لئلكدتاسي 200000ك  ,لمكػكايضغ 250.000ك  ,لمقشب 3900.000
(. كاف االتجاه الدائج ىػ حجكث زيادة كبضخة لمغاية في مدتػيات تعاشي 4لستعاشي األفضػف  )

عاًما في  ٢18 مغ البالغضغ  50القشب بضغ الذباب خبلؿ التدعضشضات )تزاعف التجخبة: حػالي 
 ٢17 مغ األكالد عشج سغ  15تزاعف التعاشي السشتطع ثبلث مخات: حػالي  ,2005عاـ 

عاًما. (. كيقجر اآلف عجد الستعاشضغ السشتطسضغ لمقشب )عذخ مخات عمى األقل في الذيخ( بشحػ 
 معطسيع مغ السخاىقضغ كالذباب. ,550.000كعجد الستعاشضغ الضػمضضغ بػ  ,ممضػف  1.2

كاف السغخب مغ أكائل البمجاف في إفخيقضا التي أجخت مدحات كبائضة لتقضضع كتضخة ىحا الدمػؾ 
ي عشج عسـػ الدكاف. أفاد السدح الػششي حػؿ انتذار االضصخابات الشفدضة كاإلدماف عمى اإلدمان

عاًما يتعاشػف  ٢15 مغ الدكاف فػؽ سغ 4.8أف  ,2003السخجرات الحؼ أجخؼ في عاـ 
كاف معجؿ انتذار التعاشي كاإلدماف  ,٢. بالشدبة لمكحػؿ4العالسي حضث اف الستػسط  ,السخجرات

كاف معجؿ  ,٢ عمى التػالي. بالشدبة لمسػاد األخخػ ٢1.4 ك 2.0عاًما  15بضغ مغ ىع فػؽ 
٢ عمى ٢2.8 ك 3.0عاًما  15انتذار التعاشي كاإلدماف بضغ األشخاص الحيغ تديج أعسارىع عغ 

سشة إلى أف  12-8رىع بضغ ألشفاؿ الذػارع الحيغ تتخاكح أعسا 1994التػالي. أشار مدح عاـ 
السحيبات كالقشب كانت أكثخ السػاد السدتخجمة شضػًعا عشج ىؤالء األشفاؿ غضخ السعالجضغ. في 

 ,متعاشي بالحقغ في السغخب. كمغ بضغ ىؤالء 18500كاف ىشاؾ ما يقجر بشحػ  ,2013عاـ 
أصضب  ,2009شخز قامػا بإستخجاـ حقغ اليضخكيغ. في عاـ  6000إلى  5000ُقجر أف 
شخز  1200كتػفي  ,شخز بفضخكس نقز السشاعة السكتدبة / اإليجز في السغخب 26000
(5.) 

٢ مغ الحاالت كاف الزحايا يعانػف مغ 90( أنو 5أضيخ كػنػيل ) ,في دراسة التذخيح الشفدي
اضصخاب نفدي كأف تذخضز الجلضل التذخضري كاإلحرائي لبلضصخابات الشفدضة غالًبا ما 
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% 60ر ك يتغضخ مع تقجـ العسخ: تعاشي السخجرات أك اإلدماف لجػ األصغخ سًشا )يختبط باالنتحا
. قادت ىحه الشتائج عجًدا مغ السؤلفضغ اضصخابات السداج % مغ الحاالت( ؛ كاقجميا  70إلى 

 ,إلى افتخاض كجػد صمة بضغ ىحه الطػاىخ السختمفة. مغ بضغ العػامل البضئضة كنسط الحضاة األخخػ 
(. كأشار كػنػيل إلى أف الديادة السمحػضة في تعاشي 2ألدكية عمى تصػر االنتحار )يؤثخ كجػد ا

السخجرات غضخ السذخكع عمى مجػ العقػد الثبلثة الساضضة يسكغ أف تكػف مدؤكلة عغ زيادة 
(. الحطشا أيًزا ٢5 في معجالت االنتحار بضغ السخاىقضغ كالذباب خبلؿ نفذ الفتخة )300بشدبة 
 ,بضئضة مذتخكة_ ة الستدامشة لياتضغ الطاىختضغ يسكغ أف تخجع إلى عػامل اجتساعضة( أف الصبضع6)

 ال سضسا تصػر السخاىقة كمخحمة االنتقاؿ مغ الصفػلة إلى  البمػغ في الغخب خبلؿ نفذ الفتخة.
 النتحار بيغ متعاشي السخجرات

ارت الجراسة التي كقج أش ,لجػ مجمشي السخجرات معجالت عالضة مغ الػفضات بدبب االنتحار
( إلى أنو كاف أحج االضصخابات الشفدضة ذات أعمى 7) 1997أجخاىا ىاريذ كباراكمػ في عاـ 

السخاشخ: في حضغ أف تعاشي الكحػؿ كاالدماف عمضو يزاعف خصخ السػت بسقجار االنتحار 
دماف في حالة اإل 17ك  ,مع السػاد األفضػنضة 14بثسانضة إلى عذخة ك يتزاعف ىحا الخصخ بػ 

في حالة مديج مغ العقاقضخ غضخ السذخكعة كالسيجئات. كذفت  40ك  ,عمى العقاقضخ الستعجدة
( ألسباب الػفاة بضغ مجمشي السخجرات )السػاد األفضػنضة( عغ زيادة في 8) 1998الجراسة عاـ 

 ,الػفضات السبكخة بضغ مجمشي السخجرات كأضيخت أف نرفيع ماتػا ألسباب غضخ شبضعضة )انتحار
عشف( ؛ كشسمت الحاالت األخخػ كفضات بدبب الجخعات الدائجة )دكف أؼ دلضل قاشع  ,حػادث

خاصة في الدشػات  ,٢ مغ مخضى الفراـ باالنتحار13-5يسػت  ,عمى االنتحار(. بالسقارنة
كىػ خصخ  ,٢ مغ األشخاص السرابضغ باالكتئاب الذجيج15ك  ,(11-9األكلى مغ السخض )
مسا يجعل االكتئاب الذجيج الدبب الخئضدي لمحالة الشفدضة مع أعمى  ,(2) 30ندبي يبمغ حػالي 

(. لحلظ فإف االرتباط  بضغ اإلدماف كاالضصخاب الشفدي 7معجؿ كفضات عغ شخيق االنتحار )
 ضار بذكل خاص.

الحع  ,(12دراسة ) 34مثاؿ مجمشي اليضخكيغ ىػ مثاؿ تػضضحي بذكل خاص. في تحمضل لػ 
٢( معجؿ ٢10 مغ الػفضات )غالًبا حػالي 35ك  3دارؾ كركس معجؿ كفضات انتحار يتخاكح بضغ 

الحيغ  ,مخة. كىحا يفدخ جدًءا كبضًخا مغ الػفضات الدائجة بضغ مجمشي اليضخكيغ 14انتحار أعمى بػ 
ة دكر يشبغي مشاقذ ,مخة مغ معجؿ الػفضات. عبلكة عمى ذلظ 13لجييع معجؿ كفضات مػحج أعمى 

كالجخعات  ,الحػادث :األفعاؿ السذابو لبلنتحار ك الدمػؾ السحفػؼ بالسخاشخ لجػ ىحه الفئة
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الدائجة غضخ السبخرة. يعتبخ تعاشي السخجرات دائًسا أمًخا خصضًخا كيسكغ أف  يقتل مختكبضيا حتى لػ 
ضقضة )كاحتذاء لع يقرجكا السػت عسجًا. تتخاكح حاالت التدسع القاتمة الحادة مغ الحػادث الحق

كالجخعة الدائجة مغ اليضخكيغ بعج حقغ عضشة مخكدة  ,الذخايضغ التاجضة الدمضسة بعج تشاكؿ الكػكايضغ
بذكل غضخ عادؼ أك بعج فتخة مغ االندحاب مسا قمل مغ تحسل السخيس ( إلى الدمػؾ 

ىشاؾ  ,غعغ شخيق جخعة زائجة متعسجة عمى سبضل السثاؿ. كلكغ بضغ ىحيغ القصبض ,االنتحارؼ 
حضث يذسل  ,سمدمة مترمة مغ الدمػكضات السحفػفة بالسخاشخ الستكخرة في كثضخ مغ األحضاف

أك في بعس األحضاف التػقع السختبظ بػ  ,البحث عغ التيجئة كالتخجيخ كالشػـ العسضق السخاشخة
ؿ ( . كل ىحه العشاصخ تجعل دراسات التذخيح الشفدي في ىحا السجا14 ,13 ,6"عجـ العػدة" )

 حداسة بذكل خاص.
 عػامل الخصخ كأسباب النتحار 

مغ السيع مبلحطة أنيا ناتجة جدئًضا عغ  ,لحداب اإلرتباط بضغ الدمػؾ اإلدماني كاالنتحارؼ 
إذا بحثشا  ,عػامل الزعف الذائعة: العػامل االجتساعضة أك األسخية أك البضئضة أك الشفدضة. كبالتالي

سػؼ نتحرل عمى العػامل  ,ؼ بضغ متعاشي السخجراتعغ  عػامل الخصخ لمدمػؾ االنتحار 
 التالضة:

 الجشذ: الخجاؿ. ●
اضصخاب الذخرضة  ,٢ مغ متعاشي السخجرات(30-20عمع الشفذ السخضي: االكتئاب ) ●

 ٢ مغ متعاشي السخجرات بالحقغ(.50العشقػدية ب )غضخ إجتساعي: 
كاالستبعاد  ,كالدجغ ,كالبصالة ,كتجني مدتػػ التعمضع ,العدلة االجتساعضة كالخمل الػضضفي ●

 االجتساعي ...
كإساءة معاممة  ,كاالعتجاء الجشدي ,كاالنفراؿ ,كتاريخ اليجخ ,الخمل الػضضفي األسخؼ  ●

 كما إلى ذلظ. ,األشفاؿ
 إلخ(. ,البشدكديازيبضشات ,تعاشي السخجرات الستعجدة )الكحػؿ ●

 ,الخصخ لسجمشي السخجرات مثل تمظ السػجػدة عشج عامة الشاس كبالتالي فإف ىحه ىي نفذ عػامل
 كلكشيا مػجػدة بشدبة أعمى بكثضخ ألنيا تذكل أيًزا عػامل خصخ اإلدماف عمى السخجرات.

فإف تمظ األكثخ شضػًعا عشج مجمشي السخجرات )اضصخابات  ,فضسا يتعمق باالضصخابات الشفدضة
كاالضصخابات الذخرضة الحجية  ك االختبلؿ ,كاضصخابات الذخرضة ,كاضصخابات القمق ,السداج
كما إلى ذلظ( ىي أيًزا تمظ التي تديج مغ خصخ الدمػؾ االنتحارؼ. يذضخ مدح  ,الشفدي
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(NESARC NIH-USA, 2001-2002,  = إلى أف  18فػؽ  ,43000العجد )20عاًما  %
انػف مغ اضصخاب القمق أك مغ األشخاص الحيغ يعانػف مغ اضصخاب تعاشي السخجرات يع

% مغ األشخاص الحيغ يعانػف مغ 20% مغ عسػـ الدكاف ( ك  10السداج  )مقارنة بحػالي 
% مغ عسـػ 9.4اضصخاب مداجي أك قمق  يعانػف مغ اضصخاب تعاشي السخجرات )مقارنة بػ 

 (.15الدكاف( )
 تعاشي القشب

كعمع الشفذ السخضي كاالنتحار. فضسا يتعمق يعتبخ القشب مثااًل جضًجا عغ التفاعبلت بضغ السخجرات 
نبلحع عادًة: اضصخاب نقز االنتباه كفخط  ,باألمخاض الشفدضة السراحبة لتعاشي الحذضر

 ,كاضصخابات الدمػؾ ,(16الشذاط )خصخ عائمي شائع مع اضصخابات تعاشي السخجرات( )
صخابات نفدضة( مع كاض ,كاضصخابات الذخرضة )حاالت حج ية ,كالفراـ ,كاضصخابات السداج

عػامل خصخ  ,عمى مدتػيات مختمفة ,زيادة االنجفاع كاضصخابات األكل. كل ىحه االضصخابات
تسكشت العجيج مغ الجراسات مغ إثبات أف تعاشي الحذضر  ,لمدمػؾ االنتحارؼ. كلكغ بعج ذلظ

ت الشفدضة ىػ في حج ذاتو مؤشخ مدتقل لخصخ محاكلة االنتحار  ال سضسا فضسا يتعمق باالضصخابا
 السختبصة بيا.

الػاليات  ,1920عاًما )العجد =  15أضيخت دراسة  مجتيا  ,فضسا يتعمق باضصخابات السداج
خاصة  ,الستحجة األمخيكضة( أف القشب زاد مغ خصخ اإلصابة باالكتئاب الى أربعة أضعاؼ

شبلب  (. ككاف ذلظ كاضحا عشج مجسػعة مغ17أعخاض انعجاـ التمحذ كالدمػؾ االنتحارؼ )
السجارس الثانػية األستخالضة حضث تع العثػر عمى عبلقة بضغ الجخعة كاالستجابة بضغ مدتػيات 

(. لع تذضخ ىحه الجراسات في مقجمتيا الى اف االكتئاب كاف 18التعاشي كخصخ القمق كاالكتئاب )
غ مذاكل نتضجة لتعاشي القشب . كقج لػحع أيًزا أف كاحًجا مغ كل ثبلثة تعاشي القشب يعاني م

(. غالًبا ما يتع تقجيع القشب كعامل مشطع )العبلج 19) 20مع القمق أك االكتئاب قبل سغ 
مسا يؤكج ما قضل مشح فتخة شػيمة عغ الكحػؿ:  ,كلكشو أيًزا يثضخ القمق )راجع أعبله( ,الحاتي(

 "يربح الحل ىػ السذكمة".
 ز العشاصخ التالضة:يسكغ إبخا ,فضسا يتعمق بالخكابط بضغ القشب كخصخ االنتحار

 يتدايج االنتحار كتعاشي القشب بضغ الذباب. ●
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( مدتػػ مختفًعا مغ تعاشي السخجرات ذات 1991-1990كججت دراسة تجخيبضة في فخندا ) ●
%( كخاصة 16عاًما ) 35التأثضخ الشفداني بضغ األشخاص االنتحاريضغ الحيغ تقل أعسارىع عغ 

 (.20حذضر ىػ السادة األكثخ شضػًعا )حضث كاف ال ,%(25عاًما ) 25أقل مغ 
إذا كاف ىشاؾ مخض  ,كلكغ لضذ حرخًيا ,يديج تعاشي الحذضر مغ خصخ االنتحار خاصة ●

 نفدي مختبط بو.
 (.24-21إنو عامل خصخ مدتقل ) ●
( زيادة بسقجار ثبلثة أضعاؼ في خصخ اإلصابة 25) ESPADُتطيخ بضانات  ,في فخندا ●

 بالتياب الغجد العخقضة السقّضح في تعاشي القشب السشتطسضغ.
  نقاط الزعف السحجدة الستعمقة بالسخجرات

يسكغ أف يديج تعاشي السخجرات أيًزا مغ خصخ االنتحار مغ خبلؿ التأثضخ السباشخ لبعس السػاد 
كخاصة  ,كبالتالي تديضل األعساؿ العجكانضة ,في رفع السػانعالتي تديج مغ االنجفاع كتداىع 

االنتحار. كقج لػحطت ىحه السخاشخ السحجدة جضًجا عشج تعاشي السػاد األفضػنضة أك الحذضر أك 
الكحػؿ أك البشدكديازيبضشات )لكغ لضذ الكػكايضغ كاألمفضتامضشات( التي تعج بحج ذاتيا عػامل 

ستخجاـ العقاقضخ الستعجدة ىػ عامل تفاقع رئضدي: عجد فئات (. ا12خصخ مدتقمة لبلنتحار )
 (.26السػاد السدتخجمة ىػ أقػػ تشبؤ لمدمػؾ االنتحارؼ مغ استخجاـ أؼ فئة معضشة )
غالًبا ما يقجمػف  ,تتشػع الصخؽ التي تؤثخ بيا ىحه األدكية عمى خصخ االنتحار. مغ ناحضة

 ,كمغ ناحضة أخخػ  ,قت انعجاـ التمحذ االكتئابي السؤلعتزخضًسا عاشفًضا كلكغ مع التثبضت بسخكر الػ 
( كبالتالي زيادة 28 ,27يذجعػف عمى إزالة معضشة مغ خبلؿ رفع مثبصات االستجابة القذخية )

فإف إلغاء  ,في االنجفاع ك يترخؼ بجافع. ىحا التأثضخ كبضخ عشج الذباب. عبلكة عمى ذلظ
كالػصع الحؼ يسضد ىحه الدمػكضات كالذعػر  ,االنتساء االجتساعي كعدؿ متعاشي السخجرات

 بالحنب السختبط بيا كميا عػامل تذجع عمى خصخ االنتحار.
لػحع أف مشاشق الفز الجبيي تذارؾ في آلضات التحكع  ,عمى السدتػػ البضػلػجي العربي

الت كتتأثخ ىحه اآللضات بالتعخض الصػيل كالكبضخ لؤلدكية. تذسل ىحه االختبل ,كالتثبضط األساسضة
السعخفضة عجـ القجرة عمى مشع االستجابات الفػرية غضخ السخصط ليا التي تزخ بالحات أك 

(. ُيعتقج أف الخمل الػضضفي لقذخة الفز الجبيي السثبصة ىػ الدبب الجحرؼ 29باآلخخيغ )
مثل  ,(30ال سضسا عشج األسخة ) ,لمدمػؾ االنجفاعي القيخؼ. يسكغ أيًزا مبلحطة نقاط الزعف
 (.32 ,31الرمة بضغ متبلزمة تػريت السبكخة كانجفاع األسخة العجكانضة )
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تؤدؼ الدمػكضات التي تدبب اإلدماف إلى تذػىات شجيجة في  ,في مخحمة السخاىقة بذكل خاص
مع تجىػر الدضصخة السثبصة كاتخاذ القخار مسا يؤدؼ  ,أداء قذخة الفز الجبيي كالقذخة الحدامضة

ستكخر مع فقجاف االىتساـ  في كل شيء آخخ كعجـ القجرة عمى تأجضل الدمػؾ إلى االختضار ال
 ,االنجفاعي. السخاىقة ىي فتخة رئضدضة لتصػيخ الجكائخ العربضة لمتحفضد كالتحكع في االنفعاالت

 (.33مسا يؤدؼ إلى ضعف كبضخ لئلدماف كالدمػؾ االنجفاعي  )
أك تكافؤ جحاب  ,متعة عادية إلى السعدز يؤدؼ تصػر اإلدماف إلى تعصضل القجرة عمى إسشاد

_ عمى حداب قجرة الذخز عمى االختضار ,بدبب اغتراب ىحه التكافؤات بالسخجرات ,شبضعي
(. (. يجب استجعاء دكائخ التحكع السثبصة ىحه بانتطاـ لتكػف قادرة عمى 28أك اإلرادة الحخة )

لتعمضع الف التعمع الزخكرؼ لمسمحات كمغ ىشا يأتي الجكر األساسي لمػالجيغ كاألسخة كا ,العسل
بسا في ذلظ الحات. مغ كجية  ,كفي ضبط الشفذ كالتحكع في دكافع الفخد ,الرعبة كالسؤجمة
بل يسكغ أف تكػف أيًزا  ,ال يسكغ أف تكػف األسخة مرجًرا عاشفًضا أساسًضا فحدب ,الشطخ ىحه

 ر بضغ الذباب.عامبًل تخبػًيا رئضدًضا لمحساية مغ مخاشخ اإلدماف كاالنتحا
 الخالصة:

ىشاؾ العجيج مغ الخكابط القػية جًجا بضغ إدماف السخجرات كاالنتحار . تدتسخ ىحه السذكمة 
حضث تذكل قزضة صحضة رئضدضة ( عجد  ,خاصة بضغ السخاىقضغ كالذباب ,السددكجة في التصػر

كبضخ مغ الػفضات( كقزضة اجتساعضة. يبجك أنو مغ الزخكرؼ إجخاء مديجا مغ البحػث كالجراسات 
 .( كالرمة باإلدماف الدضبخانيSTفي  قزضة اإلدماف كعبلقتو  بالدمػؾ االنتحارؼ )القيخؼ 

ج الستكاممة. يعتبخ تعاشي كل ىحا يجب أف يقػد إلى السديج مغ  الشي ,في نياية السصاؼ
كخاصة بضغ مخضى  ,السخجرات شائًعا جًجا بضغ السخضى الحيغ يعانػف مغ اضصخابات عقمضة

ككجػد أحج ىحه االضصخابات يؤثخ  ,كخصخ االنتحار مختفع جًجا بضغ متعاشي السخجرات ,االنتحار
لحاجة السمحة (. يجب أف نؤكج عمى ا34لحا يجب أف يكػف أؼ نيج مشفرل  ) ,عمى التذخضز

كالزخكرية لفظ الحضد كدمج ُنُيج الػقاية كالكذف السبكخ كالتقضضع كالخعاية في مجاؿ الرحة 
 العقمضة كعمع االنتحار كاإلدماف بذكل حقضقي.
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كالسخجرات  " الزبط الجتساعي األسخى كدكره في حساية كتحريغ األبشاء مغ النحخاؼ
 )دراسة تقييسية لمػاقع األسخى الميبي( كالسؤثخات العقمية "

 ليبيا -زليتغ -بالجامعة السسخية السالمية -كمية التخبية -أ. ابػبكخ ميالد التخيكي 

 مقجمة
عخؼ السجتسع البذخػ ضاىخة تعاشي السخجرات قجيسًا, ككانت تدتخجـ ألغخاض شبضة, كلكغ مع 

اإلنداف يديء استعساؿ تمظ السخجرات, حتى أصبحت حخضًا اجتساعضًا كعشػانًا مخكر الػقت بجأ 
 لعجاء األنداف كالسجتسع معًا.

 كتختبط ىحه الطاىخة ببعس العػامل االجتساعضة التي تؤثخ كتتأثخ بتمظ الطاىخة.
 كبسا أف الزبط االجتساعي األسخػ ىػ األساس الفعاؿ لمشطاـ االجتساعي كالحؼ يداىع بصخيقة
فعالة في االستقخار كتحقضق التساسظ كالتخابط االجتساعي, فإف الزبط يعج ضخكرة حتسضة 

 (.2004اجتساعضة لسخاقبة األبشاء خػفًا مغ انحخافيع كإدمانيع لمسخجرات. )دمحم فتحي, 
كسا أف مغ أىع كسائل الزبط القانػني الػصفي كما يسثمو مغ قضع كعادات معخكفة, كىػ مغ 

جتساعي األسخػ, حضث اف, األسخة تعتبخ ىي الشػاة األساسضة لمسجتسع كيقع ضسغ الزبط اال
عمى عاتقو مدئػلضة التخبضة كالتشذئة االجتساعضة ألبشائيا, كذلظ في جػ مغ الصسأنضشة كاألمغ 

 كذلظ لبشاء شخرضة أفخادىا, كاعتسادىع عمى أنفديع.
لجػ بعس اآلباء لتشذئة أبشائيع,  كمغ التحجيات التي تػاجو الشطاـ األسخػ عجـ كجػد مقػمات

فتتكػف لجييع شخرضة ضعضفة ذات قمق كتػتخ كإحباط, كىي الذخرضة التي تقع في راس 
 اإلدماف.

 مذكمة الجراسة:
تكسغ مذكمة الجراسة الحالضة في أف ضاىخة تعاشي السخجرات كإدمانيا أخحه في االنتذار كاالزدياد 

اقترادية  –نفدضة  –اجتساعضة  –ات, فيي مذكمة )قانػنضة كأنيا مذكمة متعجدة األبعاد كالستغضخ 
مجتسعضة( تؤثخ عمى األسخة في أداء مياميا نحػ األبشاء, إال أف عجـ كجػد قانػف رادع يصبق  –

 مغ الدمصة التذخيعضة كالتشفضحية زاد مغ تعقضج مذكمة السخجرات كتعاشضيا.
 :التيةكمسا سبق جاءت ىحه الجراسة لإلجابة عغ التداؤلت 

 ما مجػ انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات في مجيشة زلضتغ؟ (1
 ما مجػ مسارسة األسخة لمزبط االجتساعي عمى أبشائيا الستعاشضغ؟ (2
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 ما ىي انعكاسات مسارسة األسخة لمزبط االجتساعي عمى ابشائيا الستعاشضغ؟ (3
 أىجاؼ الجراسة:

 ضتغالتعخؼ عمى مجػ انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات في مجيشة زل (1
التعخؼ عمى مجؼ مسارسة االسخة لمزبط االجتساعي بسختمف أنػاعو عمى أبشائيا  (2

 الستعاشضغ.
التعخؼ عمى مدتػؼ الجعع السؤسداتي لؤلسخة لسداعجتيا في مسارسة الزبط االجتساعي  (3

 عمى أبشائيا الستعاشضغ لمتقمضل مغ الطاىخة؟
 أىسية الجراسة:

 :األىسية الشطخية -1
الحالضة مػضػعًا في غاية األىسضة يتسثل في تعاشي السخجرات كالسؤثخات لعقمضة تتشاكؿ الجراسة 

 في السجتسع المضبي كدكر الزبط االجتساعي األسخػ في الحج مغ تعاشي السخجرات.
كىحه الجراسة ستكػف مخجعًا نطخيًا لمباحثضغ كالسيتسضغ بجراسة ضاىخة تعاشي السخجرات, كسا أنيا 

اؼ إلى الجراسات التي قامت بتفدضخ الطاىخة مػضع الجراسة كتحمضميا ستكػف دراسة سابقة تز
كذلظ لمحج مغ انتذارىا بضغ أفخاد السجتسع, مسا يتع تفعضل الزبط بكافة أنػاعو لخدع السشحخفضغ 

 عغ الثقافة العامة لمسجتسع.
 األىسية التصبيقية: -2

أنتذار الطاىخة كىي تعاشي ستقـػ تمظ الجراسة مغ خبلؿ نتائجيا استخاتضجضات لمحج مغ 
 السخجرات, كذلظ مغ قبل الػالجيغ كاألخرائضضغ العاممضغ في ىحا السجاؿ.

 حجكد الجراسة:
 حجكد مكانية: -1

 اقترخت الجراسة عمى مجيشة زلضتغ في الجية الغخبضة مغ الجكلة المضبضة.
 حجكد زمانية: -2

 ـ.2021ـ كانتيت في نرف شيخ اغدصذ2021بجأت الجراسة في شيخ يػنضػا 
 حجكد بذخية: -3

رجاؿ الذخشة العاممضغ في قدع مكافحة السخجرات في مجيشة زلضتغ المضبضة. )جسضع أفخاد الذخشة 
 ( فخدًا.15مغ أفخاد, ضباط, إدارؼ, مضجانضضغ( كالبالغ عجدىع )
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 عيشة الجراسة:
مغ  ( فخداً 15تكػنت عضشة الجراسة الحالضة مغ كل السجتسع األصمي )عضشة قرجية( كعجدىع )

 افخاد رجاؿ شخشة قدع زلضتغ )مكافحة السخجرات(.
 متغيخات الجراسة:

 الستغضخ السدتقل: الزبط االجتساعي األسخػ. -1
 الستغضخ التابع: التأثضخات عمى تعاشي السخجرات كالسؤثخات العقمضة. -2

 مشيج الجراسة
االجتساعي استخجـ الباحث الحالي السشيج الػصفي التحمضمي لػصف كتحمضل مجػ تأثضخ الزبط 
 األسخػ عمى تعاشي األبشاء لمسخجرات مغ كجية نطخ رجاؿ الذخشة بسجيشة زلضتغ.

 أداة الجراسة:
استخجـ الباحث الحالي أداة السقابمة السقششة مع عجد مغ رجاؿ السكافحة لمسخجرات في قدع زلضتغ 

بكل حخية,  كتكػنت االداة مغ مجسػعة تداؤالت مفتػحة يجضب عشيا السبحػث –غخب  لضبضا  –
 ككاف لكل تداؤؿ رئضذ تػجج تداؤالت فخعضة حدب إجابات السبحػث.

 :صجؽ األداة
( محكسضغ مغ أعزاء ىضئة 5تع عخض مجسػعة مغ التداؤالت داخل السقابمة السفتػحة لعجد )

التجريب بالجامعات, الحيغ أبجكا مبلحطاتيع حػليا, حضث قاـ الباحث بتعجيميا كترحضحيا حتى 
 ؿ إلى السضجاف كتصبضق السقابمة.يتع الشدك 

 مرصمحات الجراسة:
 الزبط الجتساعي األسخى: -1

يعخفو الخذاب بأنو " مختمف القػػ التي يسارسيا السجتسع لمتأثضخ عمى أفخاده مغ أعخاؼ كتقالضج 
كأجيدة يتع االستعانة بيا عمى حساية مقػمات السجتسع كالحفاظ عمضو كعمى قضسة كمػاصفاتو 

ما عدى أف يتصخؽ إلضيا مغ عػامل االنحخاؼ كمطاىخ العرضاف". )دمحم عبجهللا, كيقاكـ بيا 
2010) 

 تعاشي السخجرات: -2
 ا ػمضيا, كذلظ بسػتساد عػخجرة دكف اعػػػػخد لسادة مػػػ, بأنو " تعاشي الف2002( Al-Ahmedيعخفو )
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ضصخاب نفدي يؤثخ عمى صحة الفجر كأدائو االجتساعي, كقج يكػف تعاشي السخجرات ثانػيًا ال
 (13 :2017آخخ )كفقي حامج, 

 الزبط الجتساعي(: :)أكلا  :اإلشار الشطخي 
 ىشاؾ عجة نطخيات تفدضخ الزبط االجتساعي كمغ تمظ الشطخيات ما يمى: -
 نطخية الزبط الجتساعي )ذات التػجو الػضيفي(: -1

إلى مفاىضع  ىشاؾ عجة عمساء حجدكا نطخية الزبط االجتساعي ذات التػجو الػضضفي استشاداً 
االجساع عمى السعايضخ. كمشيع )سسد, بػؿ النجيذ, ريتذارد البضخ, ىضخش( حضث يخكف ىؤالء 
العمساء أف الزبط االجتساعي ما ىػ إال شخيقة مغ الصخؽ الذعبضة التي تعتبخ عادات السجتسع 

االمتثاؿ ليا كتقالضج ق كأعخافو كالتى تربح مشطسة كممدمة لؤلجضاؿ السقبمة, كتجبخ األفخاد عمى 
عمى الخغع مغ أنيا ال تعتسج عمى أية سمصة, أك تترل بأية ىضئة رسسضة, كتؤدؼ إلى الخفاىضة 

 االجتساعضة.
كمغ ىشا فالصخؽ الذعبضة في نطخ )سسد( تعبخ دائسًا عغ الرػاب, فيي تحجد الترخفات 

كاألقخباء كمعاممة  الرائبة كالدمضسة لدمػؾ الشاس, مثل الطيػر أماـ األفخاد كمعاممة الدمبلء
 ـ(.2011الغخباء, كشخؽ الدمػؾ في االحتفاالت أك الديارات أك في الجشائد. )غشي ناصخ, 

ـ, 1939كيخػ بػؿ النجيذ في نطخيتو عغ الزبط االجتساعي كالتشطضع االجتساعي كالتفكظ عاـ 
خيف الحػ في تقجيع نطخية متكاممة عغ الزبط االجتساعي, تسثمت أفكارىا الخئضدضة في التع

كصفو بػؿ النجيذ لمبط االجتساعي الستزسغ أنو سمدمة مغ العمسضات االجتساعضة التي تجعل 
الفخد مدئػال تجاه السجتسع, كتقضضع الشطاـ االجتساعي كتحافع عمضو, كتتذكل مغ خبلليا شخرضة 
السسكغ  الفخد عغ شخيق تصبضقو اجتساعضًا, كتؤدؼ إلى تحقضق نطاـ اجتساعي أكسل, ألنو لضذ مغ
 قضاـ مجتسع مشطع كال خمق شخرضتو متكاممة دكف كجػد مجسػعة مغ القضع السبلزمة لمفخد.

ـ عشج تقجيع لشطخية الزبط االجتساعي التي عخضيا في كتابة 1945كسا يخػ ريتذارد البضخ عاـ 
ـ, )نطخية في الزبط االجتساعي( حضث فدخ الزبط االجتساعي مغ خبلؿ 1945السشذػر عاـ 
السكانة سػاء كانت ىحه الجساعة في السجتسع البجائي الحػ يدػده االمتثاؿ لمسعايضخ  جساعة

كالعادات كالتقالضج الستذكمة في ىحا السجتسع البجائي, أك في السجتسع الحجيث الحػ يدػده 
 االمتثاؿ لمسعايضخ الستذكمة مغ القانػف.

 أف السيسة الساسية ليحه الشطخية تكسغ في التداؤؿ التي: -
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إلى أؼ حج تسارس العػامل التي تجخل في تكػيغ )جساعة السكانة( كضضفة الزبط تجاه سمػؾ 
 األفخاد؟

كلقج أجاب البضخ عمى ىحا التداؤؿ بأف ىشاؾ عجدًا مغ العػامل تديع في تكػيغ تمظ الجساعة, 
 كتؤثخ في الػقت نفدو في الزبط االجتساعي, كمغ تمظ العػامل: 

أفخاد الجساعة عمى الجكاـ أك البقاء فتخة مشاسبة يقزػنيا في تمظ حجع الجساعة, مجػ دكاـ 
الجساعة, ككحلظ عمى عجد تكخارات أعزاء الجساعة بالمقاءات الى تحجث بضغ أفخاد تمظ 

 (.2001الجساعة. )دمحم الحامج, 
 نطخية الزبط الجتساعي )ذات التػجو الرخاعي(: -2
 :نطخية جػزيف ركسظ –أ 

الزبط االجتساعي( مفيػـ الزبط االجتساعي عمى 0, في كتابة ـ1956حجد جػزيف ركسظ 
أنو )مرصمح جسعي يذضخ إلى تمظ العسمضات السخصصة, التي يتع بيا تعمضع االفخاد كأقشاعيع أك 

 إجبارىع عمى االمتثاؿ ألعخاؼ حضاة الجساعات كقضسيا(.
ذكمة مغ القسي كالعادات كيشطخ ركسظ لمزبط االجتساعي باعتباره انرضاع األفخاد لمسعايضخ الست

كالتقالضج كاألعخاؼ ذات الصابع التمقائي كالسعايضخ الستذكمة مغ القانػف ذات الصابع الخسسي في 
السجتسع كمغ كل مغ السحكػمة كالجيغ كاألسخة كالتخبضة كالصبقة االجتساعضة, حضث تعسل ىحه 

ليا أف تكػف القاسع السذتخؾ العػامل متزافخة عمى انرضاع األفخاد لتمظ السعايضخ التي يخاد 
 ـ(.2021لجسضع أفخاد السجتسع. )دمحم عبجهللا, 

 :نطخية ىانساف –ب 
(ـ, في 1985قجـ ىائساف نطخية عغ القػة كالزبط االجتساعي كالدمػؾ الجاح الذائع في عاـ )

جشذ الجراسة التي قاـ بيا عغ )الصبقضة في البضت( كىي نطخية عغ القػة كالزبط لتفدضخ عبلقة ال
بالجشػح, إذ تحجد تمظ الشطخية عسمضة الزبط االجتساعي عمى أنو االنرضاع لمسعايضخ الستسثمة 
كالستذكمة مغ القانػف كذلظ باالبتعاد عغ الدمػكضات السشحخفة كدختو األمػاؿ كسخقة الدضارات 

 كضخب كإيحاء االفخاد عسجًا كتحخيب مستمكات اآلخخيغ.
شطخية حػؿ اعتبار الزبط االجتساعي انعكاسًا لقػة الػالجيغ السدتسجة كتجكر الفكخة الخئضدضة ليحه ال

ـ( كىشا فإف مفيـػ )الزبط 2010مغ نفػذىع كسمصتيع في مػاقع العسل. )سمضساف قاسع, 
االجتساعي( كفقًا ليحه الشطخية يذضخ إلى انرضاع األبشاء لمسعايضخ الستذكمة مغ القانػف, كعامل 
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في ىحه الشطخية ىػ قػة الػالجيغ, كتمظ القػة ىي التي تجفع باألبشاء الزبط االجتساعي االساسي 
 إلى االمتثاؿ كاالبتعاد عغ الدمػؾ السشحخؼ.

 ثانياا: النحخاؼ كادماف السخجرات:
 :ىشاؾ عجة نطخيات تفدخ ضاىخة ادماف السخجرات كاالنحخاؼ الدمػكي, مثل

 نطخية البشاء الجتساعي: –أ 
, أف األساس لمشطخية البشاء االجتساعي ىػ  Anomie Mertonـ( 1957يخػ أنػمي مضختػف )

اكتذاؼ الكضفضة التي تسارس فضيا ىحه األبشضة االجتساعضة ضغػشًا محجدة عمى أشخاص معضشة 
في السجتسع تجفعيع الرتكاب سمػكضات مشحخفة, كمغ ىشا يخػ أنػمي أف الدمػؾ السشحخؼ في 

ذأ نتضجة بػاعث فخدية لمخخكج عغ القانػف, كلكشو عمى الشقضس يذكل جشػحًا غالبضتو ال يش
اجتساعضًا, إذ يتطافخ كل مغ الشطاـ االجتساعي كثقافة السجتسع عمى نذأتو كتصػره, فالسجتسع 

 كسا يخػ مضختػف يتكػف مغ عشرخيغ:
 )كىي مذخكعة(  عشرخ األىجاؼ السحجدة ثقافضًا.  -1
 )كىي مذخكعة(        ساعضًا. عشرخ الػسائل السحجدة اجت -2

كفى حالة عجـ التػافق بضغ ىحيغ العشرخيغ البشائي, تحجث حالة مغ االضصخاب, أشمق عمضيا 
 )باألنػمي االجتساعي(.

 نطخية التقميج: –ب 
( , أف التعمع أساس الدمػؾ كحضث اف, الجخيسة كاالنحخاؼ نػع مغ 1904يخػ جابخئضل تارد )
سة أيزًا, كيكتدبيا الفخد مغ البضئة التي يعضر في كسصيا, فالفخد يقمج أنػاع الدمػؾ, فيي متعم

غضخه في ارتكاب الدمػؾ السشحخؼ إذا نذأ في بضئة إجخامضة, كيؤكج تارد أف مجػ تقمضج الدمػؾ 
 االجخامي كدرجة انتذاره في السجتسع يخجع إلى مجػ احتكاؾ الشاس كاختبلشيع ببعزيع.

 الجراسات الدابقة:
 :(2016سساء عقبى )دراسة أ -1

بعشػاف "أسالضب الزبط االجتساعي في السؤسدة التخبػية كدكرىا في تحقضق االنزباط لجػ 
التبلمضح". دراسة مضجانضة بجائخة السدضمة بالجدائخ. كىجفت الجراسة إلى أف حاجات التبلمضح 
كمذكبلتيع الشاتجة عغ عجـ االنزباط داخل السجرسة سػؼ يؤدؼ بيع إلى االنحخاؼ الدمػكي, 

لباحثة السشيج الػصفي في دراستيا, كتع االعتساد عمى العضشة العذػائضة البدضصة, كمغ كاتبعت ا
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خبلؿ الشتائج التي أشارت إلضيا الجراسة , بضغ أف أسالضب الزبط داخل مؤسدة تخبػية بأشخاؼ 
السجيخ كعبلقة األساتحة بالصبلب ليا دكر كبضخ كفعاؿ في تحقضق االنزباط لجػ التبلمضح, فكمسا 

ىشاؾ تكامل كتػافق في الصاقع اإلدارؼ كالتخبػؼ كالتبلمضح كمسا حقق ىحا التدامًا كانزباشا  كاف
 أكبخ لمتبلمضح.

 (.2018دراسة نػر الجيغ بػعبجلى ) -2
بعشػاف " عػلسة القضع كأثخىا عمى أسالضب الزبط االجتساعي داخل األسخة الجدائخية" دراسة 

الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ تأثضخ القضع السعػلسة عمى  مضجانضة بػاليتي الجمفة كاألغػاط, كىجفت
الزبط االجتساعي في داخل االرة الجدائخية, كاستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي لحلظ فقج 
تع االعتساد عمى عضشة عذػائضة بدضصة, حضث إشارة الشتائج إلى أف األسخة تتخبع عمى مكانة 

از باحتبلليا مػقع الشػاة الرمب في مياـ التشذئة االجتساعضة السؤسدة االجتساعضة األىع كبامتض
 ألبشائيا, فيي الػسط الصبضعي كالسخجعضة األكلى في نقل القضع كتخبضة الصفل..

 :(2016دراسة أحسج الدىخاني ) -3
بعشػاف" العبلقة بضغ الخرائز الشفدضة لمسشاخ األسخػ كادماف السخجرات لجػ األبشاء" دراسة 

لبضئة الدعػدية, كشبق الباحث عمى عضشة مكػنة مغ مجسػعتضغ ىسا: مجسػعة مغ مضجانضة في ا
( مجمشًا عمى تخجر اليخكيغ في مدتذفى األمل بالخماح, كمجسػعة مغ 143السجمشضغ بمغت )

( فخدًا في كمضة التخبضة بجساعة أـ القخػ بسكة السكخمة, كتع اختضار 163غضخ السجمشضغ بمغت )
شارت الشتائج إلى كجػد عبلقة سالبة بضغ التساسظ األسخػ كتعاشي السخجرات, العضشة عذػائضًا, كأ

كأيزا كجػد عبلقة إيجابضة بضغ تعاشي السخجرات لجػ األبشاء كبضغ استخجاـ األـ كاألب أسالضب 
السعاممة غضخ الدػية )االيحاء الجدجؼ, القدػة, اإلذالؿ , الحساية الدائجة( كأيزا كجػد عبلقة 

 عجـ تعاشي االبشاء كاستخجاـ األـ األسالضب الدػية )التعاشف, التػجضو, التذجضع(.سالبة بضغ 
 نتائج الجراسة:

 الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ األكؿ: -1
ما مجػ انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات في مجيشة زلضتغ؟ مغ خبلؿ السقاببلت التي أجخيت عمى 

خة تبضغ أف السػاد السخجرة تشتذخ بكثخة في عضشة الجراسة مغ ضباط مكافحة السخجرات كحساية األس
مجيشة زلضتغ كخاصة مادة الحذضر كالكػكايضغ كاالكثخ انتذارًا مغ بضغ جسضع السػاد السخجرة ىػ 
مادة )اليايجرك( كىي عبارة عغ مادة يتع تجخضشيا كتتكػف مغ مػاد سامة كسعخىا رخضز ججًا 
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(  التي تعج 2016ة تتفق مع دراسة )الدىخاني, مقارنة مع أنػاع السخجرات االخخػ, كىحه الشتضج
ضاىخة تعاشي السخجرات مغ بضغ الطػاىخ االجتساعضة ذات الخصػرة البالغة عمى سبلمة الفخد 
كاالسخة كالسجتسع, لسا ليا مغ انعكاسات سمبضة كاضخار قج تأتي عمى الستعاشضغ كعمى مغ يدكغ 

حه الطاىخة أصبحت نتذخ بذكل كاسع في جسضع في جػارىع في بضئاتيع  الجاخمضة كالخارجضة, كى
 السجتسعات كال تقترخ عمى فئات اجتساعضة ىامذضة أك عمى شبقات اجتساعضة معضشة.

كسا أف غالبضة الستعاشضغ دخميع االقترادؼ قمضل, كيخخجػف مغ البضئة دكف إذف مغ األىل أك 
كيعاني اإلىساؿ األسخػ بعجـ خفضة مشيع. كبحلظ ال يحطى الستعاشي بسخاقبة مغ قبل األىل 

تحقضق رغباتو فضمجأ لتعاشي السخجر كبسا أنو ال يسمظ الساؿ فإنو يتعصي أرخز أنػاع السخجرات 
( التي أضيخت نتائجيا أف نقز 2016 –)اليايجرك( كىحا ما أكجت دراسة )أحسج الدىخاني 

قمة الزبط االجتساعي في التساسظ كالتػاصل األسخػ, كعجـ كجػد دكر كاضح لآلباء كاإلفخاط أك 
 االسخة تجاه أبشائيا.

 نتائج تتعمق بالدؤاؿ الثاني:  -2
ما مجؼ مسارسة األسخة الزبط االجتساعي بسختمف أنػاعو عمى أبشائو الستعاشضغ لمسخجرات؟ 
تبضغ مغ خبلؿ إجابات السفحػصضغ أف األسخ فصسجيشة زلضتغ لع تختمف عغ بعزيا بعزًا, فسشيا 

جتساعي بقػة عمى أفاردىا الستعاشضغ كخاصة األسخة السستجة ففى بعس مغ تسارس الزبط اال
األسخ يتع استخجاـ العقاب الجدجؼ تجاه الستعاشي كمشعو مغ الخخكج مغ السشدؿ كقصع اإلنتخنت 

 عشو كمشعو مغ لقاء أصجقائو داخل السشدؿ أك خارجو.
قجرتيا عمى الزبط كلكغ كبعس األسخ تفتقخ إلى مسارسة الزبط االجتساعي كذلظ لضذ لعجـ 

لبلنذغاؿ السدتسخ عغ األبشاء فبل يخػ الػالج أبشاءه إال لػقت قمضل مغ المضل فبل يكػف ىشاؾ 
 حدضب كال رقضب عمى األبشاء.

كبضشت نتائج السقاببلت التي أجخيت مع ضباط حساية األسخة أف مغ أىع األسباب في ضعف 
لحػ يؤدؼ غمى انحخاؼ األبشاء كاالنجخار كراء مسارسة الزبط االجتساعي ىػ التفكظ األسخؼ ا

تعاشي السخجرات, كفى بعس األسخ التي تجبخ االبغ كفى سغ صغضخة لمعسل في الذػارع كعمى 
إشارات السخك لبضع بعس الدمع البدضصة كىؤالء االشفاؿ يتع استغبلليع مغ قبل تجار السخجرات 

ىي أصبل ال تتبع أسمػبًا معضشًا لزبط أفخادىا كػنيا إما لمسخاقبة أك لمبضع أك لمتعاشي, كىشا األسخة 
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بحاجة ماسة لمساؿ أك قج تكػف متػرشة في بضع نػع مغ أنػاع السخجرات, كبحلظ تفقج الثقة بضغ 
 األبشاء كاآلباء لعجـ االتراؿ كالتػاصل بضشيسا كلعجـ كجػد شخؽ سمضسة لمتعامل.

إلى أف اآلباء يتجيػف إلى نيج التشذئة كمغ خبلؿ خبخة السبحػثضغ السضجانضة أكج معطسيع 
الػسصضة مع أبشائيسا متعاشي السخجرات بجرجة ضعضفة, فعشجما يصمب أحج الػالجيغ مغ االبغ 
السعاشي أف يكف عغ السخجرات كال يدتصضع االبغ االبتعاد عغ التعاشي يتع حخمانو مغ 

قمق كالخػؼ كاإلحباط مسا يجعمو السرخكؼ كال يتع معاقبتو بذجة كبحلظ يحاب االبغ الستعاشي بال
يدتسخ في التعاشي, كفى بعس االحضاف يتجخل الخاؿ أك العع أك أحج أفخاد العائمة لسسارسة 
عسمضة الزبط كالحػ ال يتعجػ عغ مشعو مغ التأخخ عغ السشدؿ لػقت متأخخ مغ المضل, كبشفذ 

ساعي حتى يسشعو مغ الػقت ال يسارس عمى االبغ الستعاشي أؼ نػع مغ أنػاع الزبط االجت
 تعاشي السخجرات.

كبالشدبة لجكر االـ يقترخ عمى تيجيجه بالزضاع, كتذتت األسخة, كبأنيا ستخبخ األب عغ تعاشضو 
السخجرات كىشا نجج األـ تفخط في استخجاـ الذجة كالقدػة كالدمصة كبشفذ الػقت المضغ كالجالؿ مع 

يجعل االبغ مدتسخ في التعاشي, كىحه  االبغ الستعاشي خػفا مغ الفزائح االجتساعضة مسا
( التي بضشت الشتائج إلى كجػد عبلقة سالبة بضغ 2016الشتضجة تتفق مع نتضجة دراسة )الدىخاني, 

تعاشي االبشاء لمسخجرات كبضغ استخجاـ األـ لؤلسالضب غضخ القػية كاستخجاـ أسالضب المضغ كالجالؿ 
 مغ االبغ خػفا مغ الفزضحة.

 ؤاؿ الثالث:نتائج تتعمق بالد -3
ما ىي أىع االنعكاسات حػؿ مسارس األسخة لمزبط االجتساعي عمى أفخادىا متعاشي السخجرات؟ 
مغ خبلؿ تحمضل مقاببلت العضشة تبضغ أف أىع االنعكاسات تبجأ بالدكاج السبكخ كخاصة لئلناث,  

سل خبلؼ ذلظ كفى كالثػاب كالعقاب لو دكر فعاؿ في التقمضل مغ ىحه الطاىخة, أما التجلضل فإنو يع
بعس األحضاف تفقج األسخة االتراؿ كالتػاصل مع االبغ الستعاشي كبعس األسخ عشجما تدتخجـ 
سخد القرز عمى األبشاء ألخح العبخ مشيا كمرارحة اآلباء لمبشاء كاالتراؿ كالتػاصل في 
 جسضع مشاحي الحضاة يتعمع األبشاء مخاشخ التعاشي كبحلظ يحسػف أنفديع مغ العقػبات
االجتساعضة كالرحضة كالقانػنضة مدتقببًل كيحجث ىحا في األسخ الستعمسة كاألكثخ كعضًا. أما األسخ 
ذات السدتػػ التعمضسي السشخفس الحػ يفخشػف في استخجاـ العشف ضج الستعاشي تكػف 

 االنعكاسات في األغمب ىخكب االبغ الستعاشي خارج السشدؿ.
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ـ القػة مغ قبل األىل أك التجلضل الدائج يشعكذ عمى األفخاد كسا أكج بعس أفخاد العضشة أف استخجا
الستعاشضغ لمجػء لمبحث عغ الستعة خارج نصاؽ قضع االسخة كاالستسخار في التعاشي, فمػ كانػا 
مقخبضغ مغ األىل كتع التعامل معيع كأصجقاء لسا بحثػا عغ أصجقاء الدػء الحيغ يجعمػىع 

األخ األكبخ بتذجضع األخ األصغخ عمى التعاشي لمتدتخ عخضة لميبلؾ. كفى بعس األسخ يقػـ 
عمضو كعجـ إخبار الػالجيغ عشو بسا أف األخ األكبخ في العادة يترخؼ بحخية دكف مخاقبة في 

 غالبضة األسخ.
كقج يمجأ األب لتحسضل السدؤكلضة لبلـ فضقػـ بالدكاج مغ أخخػ كتتفكظ األسخة مسا يؤثخ عمى 

سخية بالدبضة فشجج ىشا زيادة في التعاشي كاالنحخاؼ لعجـ كجػد كعي العبلقات االجتساعضة األ
 لسعالجة الستعاشي بحكسة سمضسة.

كعشجما يسارس اآلباء الشرضحة لبلبغ الستعاشي كإرشاده بتخؾ التعاشي حتى يربح قجكة ألخػتو 
االلتداـ   في االحتخاـ كاالمتثاؿ لقضع األسخة كلػـ االبغ الستعاشي لتقرضخه في الػاجبات كعجـ

بأكامخ الػالجيغ يجعل األبغ الستعاشي متسخدًا عمى األسخة كيدتسخ في التعاشي كيبجأ بالدخقة 
لضحرل عمى الساؿ لذخاء السخجرات كإشباع رغباتو بصخؽ غضخ قانػنضة مسا يزصخ األب لمتبمضغ 

حه الشتضجة تتفق عشو لؤلجيدة األمشضة السعشضة حخصًا مغ األب عمى عبلج ابشو كتساثمو لمذفاء. في
( التي أضيخت نتائجيا كجػد فخكؽ في االتجاه نحػ تعاشي 2016مع دراسة )الدىخاني, 

السخجرات بضغ أفخاد العضشة كفق متغضخ الجخل األسخػ, حضث أف ذكػ الجخل العالي يدتخجمػف 
السخجرات أكثخ مغ ذكػ الجخل السشخفس كإف الستعمسضغ يدتخجمػف السخجرات أكثخ مغ غضخ 

 ستعمسضغ.ال
 الخاتسة

يخػ الباحث أنو إذا كاف لؤلسخة دكر إيجابي في الخعاية كالحساية كالتشذئة كالػفاء بالحاجات 
األساسضة البجنضة كالرحضة كالتخبػية كالتعمضسضة كاالقترادية كاالجتساعضة... الخ, كتأثضخىا الكبضخ 

يكػف ليا دكر سمبي إذا ما في تذكضل االتجاىات كالقضع كضخكب الدمػؾ, فإنو يسكغ أيزا أف 
ساد فضيا أدكاء مغ التػتخ كاالضصخاب كالسذكبلت السخضضة كالشفدضة كالتعخض لؤلذػ كتعاشي 

 السخجرات.
كيعتقج الباحث الحالي أف أىع ما يتسخس عشو االضصخاب كالتفكظ األسخؼ ىػ ما يجمبو غضاب 

ج مغ السخاشخ الكبضخة لسذكبلت األب بدبب االنفراؿ أك اليجخ أك الصبلؽ أك الػفاة كالتي تع
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كججانضة في الذخرضة, كحلظ افتقاد السػدة كالحب كالتفاعل االسخػ االيجابي, ككل ذلظ أك 
بعزو قج يديع في كجػد مذكبلت تكػف إحجػ آلضات اليخكب مشيا ىػ تعاشي السخجرات 

 كاالعتساد عمضيا.
كأكليا جساعة األصجقاء كالخفاؽ , كال يعضر البشاء األسخؼ في معدؿ عغ الجساعات السحضصة بو 

فيع جدء غضخ مباشخ مغ األسخة, كىحا يتفق مع بعس الجراسات الدابقة التي استذيج بيا 
الباحث, كتبجك خصػرة ذلظ في تأثضخ بعزيع بعزًا في مجاؿ سػء استعساؿ السخجرات , كبضشت 

السخجرات كشخشة جياز  السقاببلت السضجانضة التي أجخاىا الباحث مع ضباط شخشة جياز مكافحة
حساية األسخة في مجيشة زلضتغ أف لؤلصجقاء دكر في تعاشي السخجرات كخاصة مخجر )اليايجرك( 
كفى األسخ التي يتعاشى فضيا اآلباء كاألخػة )الحذضر كاليايجرك( , فإف ندب التأثضخ تتقارب 

مجيشة زلضتغ بذكل أكبخ في الشدبة لآلباء كاألصجقاء كاألخػة, كتتفاقع ضاىخة تعاشي السخجرات في 
األسخ التي تعاني مغ الفقخ كالبصالة كعسالة األشفاؿ كالتفكظ األسخػ كغضاب األب لفتخات شػيمة 

 الحػ يؤدؼ إلى عجـ مسارسة الزبط االجتساعي بقػة عمى أفخاد االسخة.
 تػصيات الجراسة:

 في ضػء نتائج الجراسة فإف الباحث يػصى بسا يمى:
في السؤسدات األكاديسضة إلى البحث كالجراسة في ضاىخة السخجرات كتقجيع تذجضع الباحثضغ  -1

 الجعع البلـز ليع.
إيجاد فخص عسل لمذباب لتعبئة كقت فخاغيع كشق مدتقبميع السيشي بعضجًا عغ تعاشي  -2

 السخجرات.
عمى السؤسدات األىمضة كالحكػمضة تقجيع إرشادات لتػعضة األىالي مغ خصخ التعاشي لؤلبشاء  -3

 سجتسع.كال
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 السخاجع
 السخجرات كالسجتسع, السشذػرات الجامعضة الحجيثة, القاىخة. :(2004دمحم فتحي حساد ) -1
الذباب كالسخجرات, اإلرشاد كالعبلج الشفدي, دار الذخكؽ  :(2017كفقى حامج أبػ عمي ) -2

 الشذخ, االسكشجرية.
تفعضل دكر مؤسدات الزبط االجتساعي, )السجمة العخبضة لمجراسات  :(2010دمحم عبجهللا ) -3

 (.32( , ع)16االمشضة(, السجمج )
األسخة كالزبط االجتساعي )دراسة تحمضمضة( , الخياض,  :(2001دمحم معجب الحامج ) -4

 الدعػدية.
 الزبط االجتساعي, دار صفاء, عساف. :(2011غشى ناصخ القخيذي ) -5
الزبط االجتساعضغ مفيـػ كأبعاده كالعػالع السحجدة لو, دراسة  :(2010سمضساف قاسع الفالح) -6

 مضجانضة, الخياض.
أسالضب الزبط االجتساعي في السؤسدة التخبػية, رسالة ماجدتضخ,  :(2016أسساء عقبى ) -7

 جامعة بػشضفا, السدضمة.
ل عػلسة القضع كأثخىا عمى أسالضب الزبط االجتساعي داخ :(2018نػر الجيغ بػ عبجلي ) -8

 االسخة الجدائخية, رسالة ماجدتضخ في عمع االجتساع التخبػؼ, جامعة عبج الحسضج مدتغانع.
العبلقة فضغ الخرائز الشفدضة لمسشاخ األسخػ كإدماف السخجرات  :(2016أحسج الدىخاني ) -9

 لجػ االبشاء, في البضئة الدعػدية, جامعة أـ القخػ.
http//:Wiki/or.wikipedia.or    
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 األبعاد الجتساعية كالقترادية لتعاشي كتجارة السخجرات بيغ الذباب الميبي
 دراسة ميجانية عمى عيشة مغ أراء ككجية نطخ رجاؿ األمغ بسجيشة تخىػنة

 جامعة الديتػنة –كمية التخبية  –د. مرصفى خميفة إبخاىيع 

 ممخز الجراسة:
الطػاىخ الخصضخة عمى اإلنتاج االجتساعي كالسجتسع ككل, كقج أخحت تعج ضاىخة السخجرات مغ 

صجاىا عمى الرعضج السحمي كاإلقمضسي كالجكلي, فمع تفمح كل الجيػد التي تقـػ كقامت بيا 
السؤسدات األمشضة مغ القزاء عمى ىحه الطاىخة العالسضة, كالسجتسع المضبي كغضخه مغ السجتسعات 

الطاىخة خرػصًا كأنو يسخ بتحػالت سخيعة في الدشػات األخضخة  يتعخض إلى مخاشخ أبعاد ىحه
األمخ الحؼ يجج فضو مسارسي ىحه الطاىخة السكاف السشاسب لشذخىا في السجتسع أك تيخيبيا عبخ 
حجكده في ضل الخقعة الػاسعة لمجكلة المضبضة, كتخاجع دكر مؤسدات الزبط الخسسضة في الحج 

سة تحاكؿ التعخؼ عمى األبعاد االجتساعضة كاالقترادية لتعاشي مشيا, كبالتالي جاءت ىحه الجرا
السخجرات لجػ الذباب المضبي مغ كجية نطخ رجاؿ األمغ بسجيشة تخىػنة عمى اعتبارىع أنيع أكثخ 
إدراكًا في رصج أبعاد ىحه الطاىخة مغ خبلؿ عسمضات الزبط كالتحقضق بعج أف عخضت الجراسة 

رات كأسبابيا كآثارىا عمى الذباب كالسجتسع, كقج استخجمت لؤلشخ الشطخية مغ تعخيف السقج
الجراسة مشيج السدح االجتساعي عمى عضشة مغ رجاؿ األمغ بسجيشة تخىػنة, كقج بضشت نتائج 
الجراسة عغ أف أغمب السسارسضغ لطاىخة تعاشي السخجرات مغ الذباب كأف مغ أسباب مسارسة 

لسؤسدات التعمضسضة في مخاقبة الذباب, إضافة إلى ىحه الطاىخة راجعة إلى ضعف دكر األسخة كا
دكر البصالة كالعػز في األسخة ساىع حدب رأؼ رجاؿ األمغ في تعاشي كتجارة ىحه الطاىخة, كقج 
أكصت الجراسة بالعسل عمى دعع رجاؿ األمغ في مكافحة ىحه الطاىخة كإنذاء كحجات أمشضة في 

 كل البمجيات كالقخػ كالحج مغ بصالة الذباب.
 :مقجمة

يسخ الػشغ العخبي بسعجالت زيادة في عجد الدكاف بدبب معجالت الخرػبة, ككحلظ ارتفاع ندبة 
% في السجتسعات العخبضة كالتي كاف مغ شأنيا أف بمغ 3الديادة الصبضعضة التي تبمغ في متػسصيا 
ل إلى , كأنو يتػقع أف ير2000ممضػف ندسة عاـ  250عجد سكاف العالع العخبي ما يديج عمى 

ممضػف ندسة خبلؿ العقجيغ القادمضغ أدت كساعجت عمى رفع حجة الجخيسة  400ما يديج عغ 
كاالنحخافات الدمػكضة بذكل مجىر كمقمق فمقج كاف لعجد األنطسة االقترادية كاالجتساعضة عغ 
تػفضخ فخص العسل السشاسبة لمذباب مغ خخيجي السعاىج كالجامعات الحيغ ترل ندبتيع إلى 
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% مغ عجد الدكاف في السجتسعات العخبضة كىي الفئة التي تأمل أف يتػفخ ليا دخل 50حػالي 
يتشاسب مع الستصمبات التي تكفل ليا احتضاجاتيا السادية البلزمة لحضاة كخيسة تبعجىا عغ الحاجة 

( كمسارسة ضاىخة 1كالدؤاؿ كعجـ الذعػر باإلحباط كاالغتخاب السؤدؼ إلى العدلة كاالنحخاؼ )
أك االتجار بالسخجرات ناتج عغ اإلىساؿ السجتسعي كاالسخؼ لخعاية كحساية الذباب مغ  تعاشي

االنحخاؼ. كتؤكج دراسات عجيجة أف الذباب العخبي أصبح مدتيجفا لحخب السخجرات, حضث ثبت 
(. حضث كذفت نتائج دراسة 2عامًا ) (28-16أف أغمب السجمشضغ تقع أعسارىع مغ الفئة العسخية )

الذباب العخبي أف تحمضبلت معامبلت االرتباط عغ كجػد عبلقة دالة بضغ الشػع  أجخيت عمى
كضاىخة تعاشي السخجرات, كسا أكضحت االستجابات في ىحا السجاؿ إلى تبايغ الطخكؼ 
كاألسباب التي تع فضيا التعاشي ألكؿ مخه, فعمى حضغ جاءت صحبة الخفاؽ كاألصجقاء في مقجمة 

صبلع كاليخكب مغ السذاكل الذخرضة كالجراسضة ثع لمسداعجة عمى ىحه العػامل فإف حب االست
 .(3إدارة السحاكخة, كاحتمت أىسضة كبضخة بضغ العػامل التي تجفع الى التعاشي)

إف اإلنتاج اليائل مغ السخجرات بكل صشػفيا في دكؿ العالع كعمى سبضل السثاؿ زراعة الكػكايضغ 
, كبضخك, ككػلػمبضا, كاالكػادكر, كالبخازيل, كفشدكيبل, كالحذضر حضث يشسػ الكػكايضغ في بػلضفضا

كبشسا, كغانا, كغضخىا مغ دكؿ العالع كسا أف زىػر الخذخاش تشسػ في كل القارات كعمى األخز 
في جشػب شخؽ اسضا, ككسط أسضا كتخكضا كمرخ كشخؽ أكركبا كالسكدضظ كدكؿ أمخيكا البلتضشضة 

ة, سػاء لمكػكايضغ أك مشتجات الخذخاش ىي الػاليات األخخػ, كسا تعج اكثخ األسػاؽ السخبح
الستحجة كغخب أكركبا كسا يديج أنتذار االستيبلؾ بدخعة كبضخة في األسػاؽ الججيجة كعمى 
األخز بذخؽ أكركبا كجشػب شخؽ اسضا, كبرفة عامة في مجسػعو كبضخة مغ دكؿ الشامضة, 

 .(4كيشتذخ القشب كمذتقاتو في جسضع ارجاء العالع)
التالي سػاء الجكؿ السشتجة لرشػؼ تمظ السخجرات أك الجكؿ السدتيمكة لمسخجرات ليا مخاشخىا كب

 عمى الفخد كاألسخة كالسجتسع بخمتو.
كتػكج التحقضقات في جخائع اإلعتجاء عمى الشفذ أك العخض مجػ ارتباط السخجر باالنحخاؼ 

الحذضر أف اغمب الستيسضغ االجتساعي كالدمػكي لؤلفخاد, حضث تبضغ في دراسة عمى تعاشي 
% مغ قزايا القتل العسج أرتكبت فضيا الجخيسة 58بارتكاب جخائع الشفذ مغ الستعاشضغ , كأف 

بدبب السعتقج الخاشئ بالخضانة الدكجضة كقتمت الدكجة في الجخيسة, كأف أغمب تمظ الجخائع كانت 
سخية, فضطل السعتجكف  (. لقج تحجث اإلعتجاءات عمى السعايضخ برػرة5بدبب تأثضخ السخجر)
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بسشأػ عغ العقاب القانػني أك االجتساعي, كقج تبقى اإلعتجاءات عمى السعايضخ سخية إذا كانت 
 (.6تزع أشخاصًا ال يتعاكنػف مع أجيدة الزبط االجتساعي في كذق السعتجيغ كنػع إعتجاءاتيع)

لسجتسع ال مغ البذخ فتعاشي السخجرات بأنػاعيا الستعجدة في السجتسعات ليا مخاشخىا عمى ا
أناسا ال يدتصضعػف تحسل أعباء الحضاة كيججكف أنفديع عاجديغ عغ مػاجية مذاغميا, حضث 
تزضق صجكرىع بيسػميا فضشذخكف الخبلص مغ كشأة األعباء كالسذاغل كاليسػـ بتعاشي شتى 

فضيا بخمػ السخجرات التي يتعقجكف أنيا تشقميع مغ حالتيع الشفدضة الى حالة أخخػ ىشضة يشعسػف 
 (7الباؿ كىجكء الشفذ كارتخاء الجدع كصفاء الحذ )

( أضيخت نتائج 2007-2002كفي دراسة تحمضمضة حػؿ جخائع األحجاث في السجتسع المضبي مغ) 
( جخيسة 3565الجراسة التحمضمضة أف حجع جخائع األحجاث في الفتخة السحكػرة بمغت ما يقارب عغ )

( 8حضث كانت ليا ندبة ال يدتياف بيا ) 2007نت أكثخىا عاـ بسا فضيا جخيسة السخجرات كقج كا
حجث ىحا في ضل دكلة قائسة بسؤسداتيا الزبصضة السختمفة فكضف يكػف الحاؿ اآلف في ضل 
اإلنقداـ الدضاسي كضعف الزبط الخسسي في لضبضا ككل. إف تحػؿ السؤسدات البشضػية تحػال 

سع فاألعساؿ السشحخفة كمشيا تعاشي الذباب غضخ متجانذ يؤثخ تأثضخ كبضخ في مدضخة السجت
لمسخجرات كالستاجخة بيا كتقبميا األعخاؼ كالعادات كالتقالضج كتػافق عمضيا القػانضغ السجكنة كغضخ 
السجكنة كيخضى عمضيا الزسضخ اإلنداني كيعتسجىا الخاؼ العاـ ىي مرائب تحل بجكؿ العالع قج 

أىسضة كسائل الزبط االجتساعي الغضخ رسسي يرعب التخمز مشيا, كبالتالي مغ األىسضة 
كتكاممو مع بقضة السؤسدات التخبػية في السجتسع لمترجػ لمجخيسة كاالنحخاؼ أضف إلى ذلظ 
دكر مؤسدات الزبط الخسسي التي تدانج كتجانذ بقضة السؤسدات األخخػ في حساية السجتسع 

سفضشة نجاة لذبابشا الحيغ ىع عساد  كأفخاده مغ الدمػؾ اإلنحخافي كليحا يشبغي أف يكػف السجتسع
التشسضة كالتقجـ في السجتسع كذلظ بػضع الدضاسات التشسػية ليع كحسايتيع مغ االندالؽ في 

 االنحخاؼ كالجخيسة.
 مذكمة الجراسة:

تعج ضاىخة السخجرات مغ الطػاىخ الخصضخة عمى األسخة كاإلنتاج االجتساعي كالسجتسع بخمتو كىي 
ضاىخة عالسضة فمع تفمح جيػد العالع في القزاء عمضيا كالسجتسع المضبي كغضخه يتعخض الى مخاشخ 

بيا األمخ  ابعاد ىحه الطاىخة في ضل التحػالت الدضاسضة كاالقترادية كالثقافضة كاألمشضة التي يسخ
الحؼ ساعج مسارسي تعاشى السخجرات كالتيخيب كاإلتجار السكاف السشاسب لدرعيا في السجتسع 
أك العبػر بيا عبخ أراضضو لمعالع اآلخخ في ضل الخقعة الػاسعة لمجكلة المضبضة, لحلظ جاءت ىحه 
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سخجرات يبغ الجراسة لمتعخؼ عمى االبعاد االجتساعضة كاالقترادية لتعاشي كتجارة كتيخيب ال
الذباب المضبي مغ كجية نطخ رجاؿ األمغ باعتبارىع أكثخ إدراكا في رصج أبعاد ىحه الطاىخة مغ 

 خبلؿ عسمضات الزبط كالتحقضق.
 كتكسغ مذكمة الجراسة في التداؤؿ التالي:

 ماىي االبعاد االجتساعضة كاالقترادية لتعاشي كتجارة السخجرات بضغ الذباب المضبي؟
 :أىسية الجراسة

تخجع أىسضة الجراسة إلى حاجة السجتسع المضبي لسثل ىحه الجراسات في تشاكليا شخيحة ىامة مغ 
شخائح السجتسع ال يتعجػ عجد سكانو ستة مبليضغ ندسة أغمبيا ىع مغ فئة سغ الذباب, حضث 
يسخ السجتسع المضبي بتحػالت اجتساعضة كسضاسضة كثقافضة كمعضذضة صعبة انيكت دخل األسخة في 

ـ القجرة عمى مداعجة أبشائيع في اإلنفاؽ عمضيع كتػفضخ متصمباتيع السختمفة في ضل غضاب عج
سضاسات الجكلة في التػضضف كمشح القخكض كالخجمات, حضث دراسة انتذار الجخيسة كمشيا 
السخجرات بضغ الذباب المضبي كاإلتجار بيا يسثل تدايج عمسضًا في حقل عمع االجتساع الجخيسة, كسا 

رجاؿ الداسة االجتساعضػف كاالقتراديػف ككزارة الذباب كالجاخمضة في رسع خصط التشسضة  يداعج
كالدمع االجتساعي لمسجتسع مغ خبلؿ معخفة كرصج أراء ككجيات نطخ رجاؿ األمغ عغ ابعاد 

 ىحه الطاىخة كأسباب انتذارىا بضغ الذباب.
 :أىجاؼ الجراسة

ادية السؤدية بالذباب المضبي لتعاشي كتجارة التعخؼ عمى العػامل االجتساعضة كاالقتر -1
 السخجرات مغ كجية نطخ رجاؿ األمغ .

التعخؼ عمى شخؽ تشاكؿ كتجارة كتيخيب السخجرات بضغ الذباب المضبي مغ كجية نطخ رجاؿ  -2
 األمغ.
التعخؼ عمى اآلثار الشاجسة عغ تعاشي كتجارة كتيخيب السخجرات عمى الذباب كاألسخة  -3

 كجية نطخ رجاؿ األمغ كشخؽ الحج مشيا. كالسجتسع مغ
 :تداؤلت الجراسة

 ماىي العػامل االجتساعضة كاالقترادية السؤدية بالذباب المضبي لتعاشي كتجارة السخجرات؟ -1
 ما ىي الصخؽ التي يدتخجميا الذباب المضبي في تعاشي كتجارة كتيخيب السخجرات؟ -2
كتيخيب السخجرات عمى الذباب كاألسخة كالسجتسع ما ىي اآلثار الشاجسة عغ تشاكؿ كتجارة  -3

 ككضفضة الحج مشيا مغ كجية نطخ رجاؿ األمغ؟
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 :مفاىيع الجراسة
 :مفيـػ االبعاد االجتساعضة كاالقترادية

ثست مغ يخػ أف االبعاد االجتساعضة لمسجـخ يقرج بيا جسضع السحجدات االجتساعضة التي تتعمق 
حؼ يحضط بالذخز السجـخ كالتي يسكغ أف تؤثخ عمضو سمبضًا بالسدتػػ االجتساعي كاالقترادؼ ال

كتختج إلى ضخكؼ خارجضة عغ تكػيشو االجتساعي كاألحػاؿ األسخية ككحلظ الحالة االقترادية 
كالتعمضسضة فزبًل عغ ضخكؼ السجتسع الدضاسضة كاالقترادية ...إلخ فيي متعجدة كمتذبعة بكل 

 (.9)مطيخ مغ مطاىخ ارتباط الفخد بالسجتسع 
كىشاؾ مغ يخػ البعج االجتساعي السحضط بالفخد مشح كالدتو كحتى لحطة جشػحو كارتكاب الجخيسة, 
 (.10حضث تعج األسخة كالسجرسة كاألصجقاء كالعسل مغ أكثخ االبعاد ارتباشا بالدمػؾ اإلنداني )
صة بالبشاء كنقرج بسفيػـ االبعاد االجتساعضة كاالقترادية إجخائضًا: ىي جسضع الستغضخات الخا

األسخؼ لمستعاشي السخجرات كما يحتػيو ىحا البشاء مغ ترجع في العبلقات بضغ الدكجضغ باليجخ 
كبخ حجع األسخة  –كفاة أحج الػالجيغ أك كبلىسا  –أك الصبلؽ أك غضاب أحج الػالجيغ أك كبلىسا 

جضغ أك الذجار أك فداد أخبلقي لمدك  –تعاشي أحج الػالجيغ أك كبلىسا لمسدكخات كالسخجرات  –
أك الدجغ, كاألسالضب التخبػية الخاشئة, أصجقاء االقخاف السشحخفضغ كشبضعة الدكغ كالحي كالفذل 
الجراسي كتأثضخ كسائل اإلعبلـ كاإلنتخنت, كغضاب مؤسدات التخكيح كالتخفضو كالطخكؼ 

 االقترادية مغ فقخ كبصالة كعجـ كفاية الجخل كغبلء السعضذة .
 :مفيـػ التعاشي

يذضخ مفيػـ التعاشي إلى مجسػعة مغ العشاصخ كىي الجخعة كيقرج بيا الكسضة التي يتشاكليا 
الفخد في السخة الػاحجة, التكخار كيػضح عجد مخات التعاشي في كحجة زمشضة معضشة ثع شخيقة 

 (.11التعاشي عغ شخيق الفع أك الذع أك الحقغ )
 التجار بالسخجرات:

يقػـ بو الفخد مغ اجل الستاجخة بالسخجرات في مجتسعو السحمي أك ىػ الصخيقة أك الدمػؾ الحؼ 
في الشصاؽ الجغخافي لمجكلة المضبضة أك في الحجكد بجكؿ الجػار بقرج السشفعة السادية كالثخاء سػاء 
 كانت مجركًا أك غضخ مجرؾ بالعقػبات القانػنضة الستختبة عمى متعاشي كمتاجخؼ السخجرات .

 :تعخيف مجمغ السخجرات
بأنو " الذخز الحؼ يتعاشى السخجر يػمضًا أك برػرة مدتسخة تقخيبًا كيرل إلى مخحمة ال يسكشو 

 (.12االستغشاء عشو " )
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 :تعخيف السخجرات
" كل مادة شبضعضة أك مرشفة إذا تع استخجاميا بػاسصة الفخد أحجثت تغضضخًا في سمػكضاتو كفي 

كػف ليا أثخ ضار عمى الفخد كاألسخة كالسجتسع " حالتو السداجضة كاالنفعالضة كاالجتساعضة لسا ي
 ( .13كتذسل الخسػر كاليضخكيغ كالحبػب كالحذضر كالتذفضط لمسػاد الصضارة )

 :كسا تعخؼ السخجرات
" بأنيا مػاد مخجرة يتعاشاىا الذخز برػرة مشتطسة كتعػد إلى عجيج السذكبلت الرحضة 

أثضخ شجيج عمى كضائف الجياز العربي السخكدؼ كالشفدضة كالجدسضة كاالجتساعضة لسا تحجثو مغ ت
 (.14كلسا تحجثو مغ االضصخابات في االدراؾ أك السداج أك الدمػؾ )

 :تعخيف الذباب
عامًا, كتتدع ىحه السخحمة بعجد مغ  30عامًا إلى  15ىي " تمظ الفئة العسخية التي تستج مغ 

الشفدضة, كتتحجد بجاية ىحه السخحمة الخرائز كالقجرات البضػلػجضة, الدمػكضة, كاالجتساعضة, ك 
كنيايتيا عمى أساس شبضعة األكضاع االجتساعضة كاالقترادية كالثقافضة التي يسخ بيا السجتسع 

(15.) 
 :تعخيف رجاؿ األمغ

ىع رجاؿ الذخشة في أؼ مغ دكؿ العالع يتعاممػف بقػانضغ كلػائح متقاربة, إف لع تكغ متجاخمة 
غ مكافحة الجخيسة كإجخاء التحقضقات كالسبلحقات كجسع متجاندة, األمخ الحؼ يجعل م

االستجالالت كاألسمػب الستبع في إلقاء القبس عمى الجشاة كمقاضاتيع, تدضخ شبقا لقػاعج قانػنضة 
تتبع نفذ الشيج كنفذ األسمػب كنفذ اإلجخاءات في إلقاء القبس أك التػقضف كالتفتضر كجسع 

 (.16شفضح االحكاـ كخبلفو )االستجالالت كاالتياـ كالسقاضاة كت
إذف الثقافة السيشضة الذخشضة ىي عبارة عغ سمػؾ كترخفات رجاؿ الذخشة السشتسضغ إلى مجتسع 
الذخشة ) كثقافة ميشضة خاصة ( يشطسيا قانػف الذخشة بحضث تجعل مغ كل مشيع عزػًا فاعبًل 

القانػف كحفع  ضسغ ىضئة مجنضة نطامضة كتجسع تخابصي متخرز يتػلى ميسة ككاجب إنفاذ
 (.17األمغ كالشطاـ العاـ )

كنقرج بخجاؿ األمغ في ىحه الجراسة ىع رجاؿ الذخشة العاممػف في مكافحة السخجرات 
كالستخررػف في التحقضق كالتحخؼ كجسع االستجالالت عغ األفخاد الحيغ يسارسػف الجخائع كمشيا 

 رية لسجيشة تخىػنة.جخيسة تعاشي السخجرات كاالتجار بيا في نصاؽ الحجكد اإلدا
 :األشخ الشطخية لمجراسة
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 (18) مفيـػ السخجر كأنػاعو:
يعخؼ بأنو مادة خاـ أك مدتحزخة تحتػؼ عمى مػاد مشبية أك مدكشة مغ شأنيا إذا استخجمت 
في غضخ األغخاض الصبضة كالرشاعضة السػجية اف تؤدؼ إلى حالة مغ التعػد أك اإلدماف عمضيا 

 كنفدضًا كاجتساعضًا كالسجتسع.مسا يزخ الفخد جدسضًا 
 :كتشقدع السخجرات إلى األتي

السخجرات الصبضعضة كىي التي تدتخخج مغ ثسار الشباتات مثل الحذضر, االفضػف, الكػكايضغ,  -1
 نبات القات .

السخجرات الرشاعضة كىي تعخؼ بأنيا أشباه القمػيات السدتخمرة مغ السػاد السخجرة  -2
صشاعضة كىي مخجرات مذتقة مغ اإلفضػف ) السػرفضغ, اليضخكيغ, الصبضعضة الخاـ بدػائل 

 الكػدايضغ ( كمخجرات مدتخمرة مغ أكراؽ الكػكا ) الكػكايضغ ( .
السخجرات التخمضفضة كىي تدسى مػاد اليمػسة كتذسل ) السشػمات ( كالسشذصات حضث تتخكب  -3

اءة استعساليا نفذ اآلثار التي مغ مػاد كضسضائضة أكلضة كالكخبػف أك األكدجضغ كتحجث عشج إس
تحجثيا السخجرات الصبضعضة كمغ أنػاعيا مجسػعة الباربتضػرات ) السشػمات( كمجسػعة 

 االمفضتامضثات )السشذصات(. 
 الشطخيات السفدخة لمجخيسة:

ىشاؾ نطخيات تخجع الدمػؾ االجخامي كمشيا تعاشي السخجرات الى عػامل شبضعضة كالسشاخ 
خيات تخجع ىحه الطاىخة الى عػامل حضػية بضػلػجضو كأخخػ نفدضة كسمػكضة كالحخارة كىشاؾ نط

( كايكػلػجضة كلدشا برجد شخح كل تمظ الشطخيات 19كأخخػ الى ابعاد اقترادية كاجتساعضة )
كلكغ تفدضخ الجخيسة كمشيا ضاىخة تعاشي السخجرات كاالتجار بيا ىي راجعة الى تزافخ 

ضخىا لمجخيسة بالخغع مغ ندبضة كل مشيا كتطل الشطخية مجسػعو مغ ىحه الشطخيات في تفد
 التكاممضة ىي االبعج في تفدضخ ابعاد ىحه الطاىخة.

 العػامل السؤدية لتعاشي السخجرات
تتعجد العػامل السؤدية بالذباب لتعاشي السخجرات فسشيا مايتعمق بذخرضة الذباب كحالتيع 

يتعمق باالبعاد االجتساعضة كاالقترادية كيسكغ الشفدضة كالدمػكضة في اسختو كمجتسعو, كمشيا ما
 (20عخض بعس مشيا في االتي)

 ُحب التقمضج كالفزػؿ: -1
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عادة الذباب في سغ السخاىقة يتأثخكف بأصجقائيع بعزيع البعس, فإذا ما رأػ شاب صجيقا لو 
فضسا  يجخغ الدجائخ كالحذضر أك يتشاكؿ الخسخ فاف الذاب قج يتأثخ برجيقو فضخغب في محاكاتو

يقجـ عمضو مغ ترخفات غضخ مكتخث بعػاقب ىحه الترخفات كالسحاكاة, كيبجا في تقمضجه كمسارسة 
ىحا الدمػؾ, ثع يتكخر ىحا الحجث مخات كمخات في لقاءات كمشاسبات عجيجة كيججكا الذباب 
أنفديع مشداقضغ كراء تعاشي السخجرات كغضخىا سػاء كاف بخغبة في ذلظ اك مزصخا الى مجاممة 
أصجقائو أك مذاركتيع في تعاشي السخجرات, كبالتالي يمعب الفزػؿ دكرا ميسا في حجكث 
اإلدماف كعادتا ما يشداؽ الذباب كراء األشخاص السجخشضغ كالستعاشضغ لمسخجرات كيخكف عمى 
كجػىيع مطاىخ االستستاع كالشذػة كالدخكر فضكػف ىحا دافعًا قػيًا لتجخيب تعاشي السخجرات, كسا 

يكػف لػسائل االعبلـ السخئضة مغ إثارة الفزػؿ في نفػس الذباب بسا تقجمو ليع مغ أف قج 
تسثضمضات كأفبلـ يطيخ فضيا السسثل أك السسثمة االستستاع بتعاشي السخجرات أك شخب الخسػر 

 كمسارسة سمػكضات أخخػ تتعمق بالتقمضج كالسحاكاة.
 إضيار الخجػلة أك األنػثة: -2

أك بجاية مخحمة الذباب يحاكؿ السخاىق أك السخاىقة إنو في عسخ أكبخ مغ  عادًة في سغ السخاىقة
عسخه, فضبجك الذباب أماـ االخخيغ انو مكتسل الخجػلة, كالفتاة كحلظ أنيا نزجت كأصبحت إمخأة 
مكتسمة األنػثة, فالذباب الحيغ يخكف السجخشضغ بأنيع رجاؿ كاممضغ كيسارسػف التعاشي سػاء 

 ات عمى أنو مطيخ مغ مطاىخ الخجػلة فضبجكا يقمجكف كيطيخكف ذلظ.لمتجخضغ أك السخجر 
 :رفقاء الدػء -3

يتأثخ الذباب تأثضخا قػيًا بأصجقائيع كرفقائيع فإذا كانت ىحه الرحبة لمذباب يدػد فضيع االنحخاؼ 
مخة كانعجاـ القضع الجيشضة كالخمقضة بالتأكضج سػؼ تتأثخ بيع كيسارس ما يسارسػنو فإذا كانػا مغ ز 
مجخشي الحذضر أصبح مجخشًا مثميع, إذا كانػا مغ يجمشػف األفضػف أك اليضخكيغ أك الكػكايضغ 
أصبح مجمشا مثميع, كبالتالي نجج في الجكؿ جساعات يصمق عمضيع الجساعات السجمشة كىكحا رفقاء 

 الدػء جدء فعاؿ في ازدياد الستعاشضغ لمسخجرات كالتيخيب لو كاإلتجار بو.
 االجتساعضة كاالقترادية: السذكبلت -4

مغ السعخكؼ أف السذكبلت االجتساعضة كاالقترادية مغ أىع األسباب التي تؤدؼ بالذباب إلى 
اإلدماف عمى السخجرات أك االتجار بو, حضث يزغ البعس مشيع أف اليخكب مغ ىحا الػاقع ىػ 

ؿ, فالتفكظ كالترجع المجػء إلى السخجرات أك السشذصات كحل لسذاكمو كالتحمضق في عالع الخضا
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األسخؼ كالبصالة كالفقخ كالتذخد كالتفخقة العشرخية. أضف إلى التدخب الجراسي كالفذل كميا 
 عػامل تؤدؼ بالذباب إلى االنحخاؼ كمشيا تعاشي السخجرات كاالتجار بيا.

 :الفخاغ عشج الذباب -5
ة سمبضة ىجامة عمى الفخد تسثل شاقة كقجرة الذباب إذا لع تػضف برػرة سمضسة, فإنيا ستكػف شاق

كالسجتسع لحلظ يبقى استثسار أكقات الذباب بسا ىػ مفضج كنافع, كبالتالي عمى األسخة تشطضع 
( كيبعجىع عغ 21أكقات أبشائيا كتعمضسيع كضفضة االستفادة مغ أكقات الفخاغ بذكل صحضح )

 األمخاض العزػية كالدضكػلػجضة كاالجتساعضة.
 :الذباب ضعف الػازع الجيشي لجػ -6

مغ األسباب أك العػامل السؤدية إلى تعاشي السخجرات بضغ الذباب ىػ ضعف الػازع الجيشى لجػ 
الذباب حضث يخػ عمساء االجتساع أف شضػع الجخائع األخبلقضة مخده إلى ضعف الػازع الجيشي 
ىحه  كالتشذضة االجتساعضة كغضاب دكر األسخة كالسجتسع كالجامعات كالسجارس .... إلخ . كأف

الطاىخة ىي إفخاز شبضعي لعرخ العػلسة كمدتحجثات التكشػلػجضا, كأف الغدك الثقافي الحؼ 
ساعجت عمضو ثػرة االتراالت أدػ إلى سقػط الذباب في مياكؼ الزبلؿ, فالػقػع في االنحخاؼ 

( فالتجيغ كحفع القخآف يجعل مغ الذباب 22إنسا يخجع ضعف االلتداـ بتعالضع الجيغ اإلسبلمي )
 بعضجيغ عغ مسارسة الجخيسة كالدمػكضات السشحخفة .

لحلظ تعاشي السخجرات مغ أكبخ االخصار التي تػاجو السجتسعات في العرخ الحاضخ لسا تمحقو 
مغ أضخار لستشاكلضيا صحضًا كاجتساعضًا كاقتراديًا كديشضًا تقػد متعاشضيا إلى شخيق مطمع نيايتو 

جاـ, فالستعاشي لمسخجرات إلى حج كبضخ يعسل عمى السػت السحقق كالتذخد كالدجغ أك اإلع
االنحخافات في الدمػؾ مثل ازدياد العبلقة بضغ تعاشي السخجرات كجخيسة إزىاؽ األركاح كجخائع 
االغتراب كىتظ العخض بفعل تأثضخ السخجر عمى الفخد ككحلظ الجعارة كصخيق لمحرػؿ عمى 

اف عغ كاقعو كيزعو في عالع الػىع مسا يشدى الساؿ البلـز لمسخجر أك ألف السخجر, يبعج االند
 (.23معو كجػده كفزائمو كارتباشو بسجتسعو كيشير جيازه العربي كيحصسو )

كخبلصة القػؿ ثست عػامل عجيجة تؤثخ عمى الذباب في مسارسة تعاشي السخجرات أك اإلتجار  
أك نفدضة أك سمػكضة بيا كمشيا ما ىػ راجع إلى ابعاد شخرضة تتعمق بذخرضة الذاب أك الذباب 

كمشيا ما يتعمق بالبعج االجتساعي مغ تفكظ كترجع أسخؼ كسػء كالتخبضة كالتشذضة االجتساعضة, 
كغضاب الػازع الجيشي كاألخبلقي الحؼ ييّحب الشفػس كاالستقامة, كمشيا ما ىػ اقترادؼ في ضل 

خة شخاىا ألبشائيع مغ غبلء السعضذة كسط السغخيات السادية التي اجتاحت السجف صعبت عمى األس
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مبلبذ عالضة الجػدة, كأجيدة اليػاتف الستشػعة, كالدضارات, كشخاء الذقق كاألراضي... إلخ. كل 
ىحا قج يؤدؼ إلى محاكلة الذباب بالحرػؿ عمى الساؿ بصخؽ غضخ شخعضة كمشيا الستاجخة 

 ص.بالسخجرات أك تعاشضيا ضششًا مشيع أنيا سػؼ تجعميع يعضذػف في عالسيع الخا
 :اإلجخاءات السشيجية لمجراسة

 :مجتسع الجراسة كشخيقة عيشة الجراسة -
يتسثل مجتسع الجراسة في رجاؿ األمغ بسجيخية األمغ بتخىػنة كبالتحجيج رجاؿ األمغ مكافحة 

 السخجرات تخىػنة حضث يعج مجتسع البحث الحؼ شسمتيع الجراسة .
فخد مغ مكافحة  71اعتسجت الجراسة الحالضة عمى العضشة العسجية بػاقع  :عيشة الجراسة -

السخجرات كيخجع أسباب اختضار العضشة العسجية في ىحه الجراسة إلى عجـ كجػد عشاصخ أمغ ثابتة 
في مجتسع الجراسة لمحرػؿ عمى السعمػمات حضث ىشاؾ مشيع في إجازات عسل كأخخيغ لع 

 العتساد عمى العضشة العسجية في ىحه الجراسة.يمتحقػا بعسميع مسا استػجب ا
تع االعتساد عمى مشيج السدح االجتساعي بالعضشة باعتباره مغ السشاىج  :مشيج الجراسة -

 السشاسبة إلجخاء ىحه الجراسة.
 تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات الػضعضة التحمضمضة. :نػع الجراسة -

 :مجالت الجراسة
تع أجخاء الجراسة عمى عضشة مغ رجاؿ األمغ العاممػف في مجاؿ مكافحة  :السجاؿ البذخي  -

 السخجرات. 
 ىػ أفخاد رجاؿ األمغ العاممػف بجياز مكافحة السخجرات تخىػنة :السجاؿ السكاني -
 2021/8/12-2021/3/21تع إجخاء الجراسة في الفتخة مغ  :السجاؿ الدماني -
 اكؿ التكخارية كالشدب السئػية.تع االعتساد عمى الجج :كحجة التحميل -

 :تحمضل البضانات
 ( يبيغ العسخ بالدشػات ألفخاد عيشة الجراسة1ججكؿ رقع )

 العسخ ؾ %
 فأقل 25مغ  13 18%
16% 11 26-30 
32% 23 31-36 
 فأكثخ 37 24 34%
 السجسػع 71 100%
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 25ألفخاد عضشة الجراسة مغ ( أف ندبة الفئة العسخية 1يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )
-31% لمفئة العسخية مغ 32, كندبة 30-26% لمفئة العسخية 16%, كندبة 18فأقل قج بمغت 

فأكثخ, كندتجؿ مغ ذلظ أف أغمب أفخاد عضشة الجراسة  37% لمفئة العسخية مغ 34, كندبة 36
 يع.أعسارىع بضغ الستػسصة كمتقجمة مسا يؤكج انيع ليع خبخة كبضخة في مجاؿ عسم

 ( يبيغ السدتػى التعميسي ألفخاد عيشة الجراسة2ججكؿ رقع )
 السدتػى التعميسي ؾ %
 تعميع أساسي 17 24%
 تعميع متػسط 31 44%
 تعميع عالي فسا فػؽ  23 32%
 السجسػع 71 100%

( أف ندبة السدتػػ التعمضسي ألفخاد عضشة الجراسة مغ 2يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )
% تعمضع متػسط, في حضغ ندبة التعمضع العالي فسا 44%, كندبة 24تعمضع أساسي قج بمغت  ىع

 % كيتزح أف أغمب أفخاد عضشة الجراسة مغ التعمضع الستػسط كالعالي.32فػؽ قج بمغت 
 ( يبيغ الخبخة في مجاؿ العسل ألفخاد عيشة الجراسة3ججكؿ رقع )
 % ؾ الخبخة في مجاؿ العسل

 %27 19 فأقلمغ خسذ سشػات 
6-11 37 52% 

 %21 15 سشة 12أكثخ مغ 
 %100 71 السجسػع

( أف ندبة الخبخة في مجاؿ العسل ألفخاد عضشة الجراسة 3يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )
(, في 11-6% خبختيع مغ )52%, كندبة 27الحيغ خبختيع مغ خسذ سشػات فأقل قج بمغت 

 %.21سشة قج بمغت  12أكثخ مغ حضغ ندبة الحيغ خبختيع 
كندتجؿ عمى ذلظ أف أغمب أفخاد عضشة الجراسة لجييع خبخة في مجاؿ عسميع مسا يداعج ذلظ في 

 تصبضق القانػف برػرة مثمى مغ جسضع االستجالالت كالتحقضق ككذف جخائع .
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نطخ أفخاد ( يبيغ البعاد السؤدية بالذباب لتعاشي كتجارة السخجرات مغ كجية 4ججكؿ رقع )
 عيشة الجراسة

أغمب الذباب السسارسيغ لطاىخة التعاشي كتجارة  نعع ل السجسػع
 ؾ % ؾ % ؾ % السخجرات ىع

 يشحجركف مغ أسخ فقيخة 53 75% 18 25% 71 100%
 يعانػف مغ البصالة 41 58% 30 42% 71 100%
 تاركيغ الجراسة 36 51% 35 49% 71 100%
 يشحجركف مغ أسخ مفككة كمترجعة 58 82% 13 18% 71 100%

( حػؿ االبعاد السؤدية بالذباب لتعاشي كتجارة 4يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )  
السخجرات مغ كجية نطخ أفخاد عضشة الجراسة أف ندبة الحيغ أجابػا بشعع يشحجركف مغ أسخ فقضخة 

بشعع حػؿ فقخة يعانػف مغ البصالة % أجابػا ببل, أما ندبة الحيغ أجابػا 25%, كندبة 75بمغت 
% أجابػا ببل, بضشسا ندبة الحيغ أجابػا بشعع حػؿ فقخة تاركضغ الجراسة 42%, كندبة 58فبمغت 
% أجابػا ببل, أما ندبة الحيغ أجابػا بشعع حػؿ فقخة يشحجركف مغ أسخ 49%, كندبة 51فبمغت 

 % أجابػا ببل.18%, كندبة 82مفككو كمترجعة فبمغت 
مغ البضانات الدابقة أف تعاشي الذباب لمسخجرات كاإلتجار بيا قج يكػف راجع إلى ابعاد كندتجؿ 

اجتساعضة كاقترادية في األسخة مغ سػء التخبضة كالتشذئة في األسخة كالصبلؽ كالعبلقات الغضخ 
 متكافئة بضغ الدكجضغ كالعػز السادؼ.  

الدؤاؿ ىل تعمع الذباب ضاىخة السخجرات ( يبيغ إجابة أفخاد عيشة الجراسة عغ 5ججكؿ رقع )
 كالتجار بيا أسبابو رفقاء الدػء؟

 نعع ل السجسػع
ىل تعمع الذباب ضاىخة السخجرات 
 ؾ % ؾ % ؾ % كالتجار بيا أسبابو رفقاء الدػء؟

100% 71 31% 22 69% 49 
الحيغ أجابػا بشعع حػؿ ( أف ندبة أفخاد عضشة الجراسة 5يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )

% كندبة 69الدؤاؿ ىل تعمع الذباب ضاىخة السخجرات كاالتجار بيا أسبابو رفقاء الدػء بمغت 
 % أجابػا ببل.31

كندتجؿ مغ ذلظ أف تعمع الذباب تعاشي كتجارة السخجرات قج يخجع الى رفقاء الدػء في ضل 
 غضاب دكر االسخة لسعخفة كمخاقبة أصجقاء أبشائيع.
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( يبيغ إجابة أفخاد عيشة الجراسة عغ الدؤاؿ ىل الذباب الحيغ يتعاشػف 6قع )ججكؿ ر 
 كيتاجخكف بالسخجرات يدكشػف أحياء قجيسة كمكتطة بالسجخميغ؟

ىل الذباب الحيغ يتعاشػف كيتاجخكف  نعع ل السجسػع
بالسخجرات يدكشػف أحياء قجيسة 

 كمكتطة بالسجخميغ؟
 ؾ % ؾ % ؾ %
100% 71 35% 25 65% 46 

( أف ندبة أفخاد عضشة الجراسة الحيغ أجابػا بشعع عغ 6يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )
الدؤاؿ ىل الذباب الحيغ يتعاشػف كيتاجخكف بالسخجرات يدكشػف احضاء قجيسة كمكتطة بالسجخمضغ 

 % أجابػا ببل.25% كندبة 65قج بمغت 
بيا قج يخجع الى االحضاء العذػائضة كالقجيسة كندتجؿ مغ ذلظ أف تعاشي السخجرات كالستاجخة 

 كضخكؼ كسمػؾ ساكشضيا.
( يبيغ رأي أفخاد عيشة الجراسة عغ الدؤاؿ ىل تجارة كتعاشي السخجرات بيغ 7ججكؿ رقع )

 الذباب غالبيتيع يشتسػف الى اسخة مفككة كمترجعة.
يخى البعس أف السخة  أكافق أكافق بذجة ل أكافق السجسػع

كالسترجعة غالبا السفككة 
أبشاءىع يسارسػف تعاشي 

 كتجارة السخجرات

 ؾ % ؾ % ؾ % ؾ %

100% 71 14% 10 65% 46 21% 15 

( أف ندبة الحيغ أجابػا بأكافق بأف األسخة السفككة 7يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )
% أجابػا 65% كندبة 21كالسترجعة غالبًا أبشاءىع يسارسػف تعاشي كتجارة السخجرات قج بمغت 

 % أجابػا ال أكافق.14أكافق بذجة كندبة 
كندتجؿ مغ ذلظ أف الذباب الستعاشي لمسخجرات كالستاجخة بيا يخجعػف في الغالب الى األسخ 

 السفككة كالسترجعة.
( يبيغ رأي أفخاد عيشة الجراسة حػؿ غياب الستشدىات الدياحية كالتخفييية 8ججكؿ رقع )
 ص الذحشات السكبػتة لجى الذباب سبب في تعاشييع السخجرات كالستاجخ بيا.بالسجيشة إلمترا

يخى البعس أف غياب السشتدىات  أكافق أكافق بذجة ل أكافق السجسػع
الدياحية كالتخفييية بالسجيشة لمتراص 
الذحشات السكبػتة لجى الذباب سبب 

 لتعاشييع السخجرات كالستاجخة بيا

 ؾ % ؾ % ؾ % ؾ %

100% 71 6% 4 58% 41 37% 26 
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( أف ندبة الحيغ أجابػا بأكافق لجػ أفخاد عضشة الجراسة 8يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )
حػؿ غضاب السشتدىات الدضاحضة كالتخفضيضة بالسجيشة إلمتراص الذحشات السكبػتة لجػ الذباب 

% أجابػا بأكافق بذجة, 58% كندبة 37سبب في تعاشضيع لمسخجرات كالستاجخة بيا قج بمغت 
 % أجابػا ال أكافق.6كندبة 

كندتجؿ مغ ذلظ أىسضة السشتدىات الدضاحضة كالتخفضيضة بالسجف لسا ليا مغ حساية إلنتاجشا 
 االجتساعي مغ االنحخاؼ كالجخيسة.

( يبيغ إجابة أفخاد عيشة الجراسة عغ الدؤاؿ ىل تجارة السخجرات كالسيخبيغ لو 9ججكؿ رقع )
 السشاشق الجكؿ  التي تعاني مغ ىذاشة في األمغ؟ يختاركف 

ىل تجار السخجرات كالسيخبيغ لو  نعع ل السجسػع
يختاركف السشاشق كالجكؿ  التي تعاني 

 مغ ىذاشة في األمغ؟
 ؾ % ؾ % ؾ %
100% 71 31% 22 69% 49 

أفخاد عضشة الجراسة ( أف ندبة الحيغ أجابػا بشعع مغ 9يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )
عغ الدؤاؿ ىل تجارة السخجرات كالسيخبضغ لو يختاركف الجكؿ كمشاشق التي تعاني مغ ىذاشة في 

 % أجابػا ببل.31% كندبة 69األمغ قج بمغت 
 كندتجؿ مغ ذلظ أىسضة تذجيج األمغ في كل السشاشق كالسجف كالقخػ كالسشافح.

عغ األثار الشاتجة عغ تعاشي كتجارة كتيخيب ( يبيغ رأي أفخاد عيشة الجراسة 10ججكؿ رقع )
 السخجرات بيغ الذباب الميبي.

ىشاؾ مغ يخى أف اآلثار الشاتجة عغ  نعع ل السجسػع
تعاشي كتجارة كتيخيب السخجرات بيغ 

 ؾ % ؾ % ؾ % الذباب الميبي ىي: 

100% 71 41% 29 59% 42 
ارتفاع عجد الذباب السسارسيغ ليحه 

 الطاىخة

100% 71 21% 15 79% 56 
ازدياد معجؿ الدخقة كالدصػ بيغ 

 الذباب لذخاء السخجرات

100% 71 32% 23 68% 48 
عجـ قجرة رجاؿ األمغ مغ الديصخة 

 عمى ىحه الطاىخة في السجتسع

100% 71 44% 31 56% 40 
ازدياد شبكات التيخيب العالسية 

 لمسخجرات عبخ ليبيا
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( حػؿ األثار الشاتجة عغ تعاشي كتجارة كتيخيب 10يتزح مغ البضانات الػاردة بالججكؿ رقع )
السخجرات بضغ الذباب المضبي أف ندبة الحيغ أجابػا بشعع حػؿ فقخة ارتفاع عجد الذباب السسارسضغ 

 % أجابػا ببل, اما ندبة الحيغ أجابػا بشعع حػؿ فقخة41% كندبة 59ليحه الطاىخة قج بمغت 
% أجابػا 21% كندبة 79ازدياد معجؿ الدخقة كالدصػ بضغ الذباب لذخاء السخجرات قج بمغت 

, بضشسا ندبة الحيغ أجابػا بشعع حػؿ فقخة عجـ قجرة رجاؿ األمغ مغ الدضصخة عمى ىحه الطاىخة ببل
ياد % أجابػا ببل, اما ندبة الحيغ أجابػا بشعع حػؿ فقخة ازد32% كندبة 68في السجتسع قج بمغت 

 % أجابػا ببل .44% كندبة 56شبكات التيخيب العالسضة لمسخجرات عبخ لضبضا قج بمغت 
كندتجؿ مغ ذلظ بأف اآلثار الشاتجة عغ تعاشي كتجارة كتيخيب السخجرات بضغ الذباب المضبي ليا 

 اثار عمضيع كعمى السجتسع.
 :نتائج الجراسة

سػف تعاشي كتجارة السخجرات يشحجركف أضيخت نتائج الجراسة أف أغمب الذباب الحيغ يسار  -1
مغ أسخة مفككة كمترجعة كفقضخة كيعانػف مغ البصالة كأف تعمع ىحه الطاىخة بضغ الذباب كانت 
أسبابو رفقاء الدػء كيدكشػف ىؤالء الذباب السسارسضغ ليحه الطاىخة احضاء قجيسة كمكتطة 

 بالسجخمضغ.
احضة كالتخفضيضة بالسجيشة التي تعسل عمى كذفت نتائج الجراسة أف غضاب الستشدىات الدض -2

امتراص الذحشات السكبػتة لجػ الذباب ىي مغ ضسغ األسباب التي تػدؼ بيع إلى مسارسة 
 ىحه الطاىخة.

بضشت نتائج الجراسة أف أغمب تجار السخجرات كالسيخبضغ لو يختاركف الجكؿ كالسشاشق التي  -3
 تعاني مغ ىذاشة في األمغ.

لجراسة أف االثار الشاتجة عغ تعاشي كتجارة كتيخيب السخجرات بضغ الذباب أضيخت نتائج ا -4
المضبي ىي ازدياد معجؿ الدخقة كالدصػ بضغ الذباب المضبي لذخاء السخجرات, كعجـ قجرة رجاؿ 

 األمغ مغ الدضصخة عمى ىحه الطاىخة في السجتسع.
 :تػصيات الجراسة

العسل عمى إنذاء كتفعضل مكاتب الخجمة االجتساعضة في كل السجف كالقخػ المضبضة كالسؤسدات  -1
التخبػية لسا ليا مغ أىسضة لجكر االخرائي االجتساعي في معالجة العجيج مغ الطػاىخ كحثيع 
عمى الديارات الستكخرة لؤلسخ التي تعاني مغ التفكظ كالترجع كإجخاء البحػث كالجراسات عمى 
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األسخ السعػزة كالفقضخة كتقجيسيا إلى كزارة الذؤكف االجتساعضة لسداعجتيا ماديًا كالحج مغ البصالة 
 بضغ الذباب المضبي.

حث كزارة الذباب كالخياضة كالدضاحة عمى إنذاء الستشدىات الدضاحضة التخفضيضة كالخياضضة  -2
 حشات السكبػتة لجػ الذباب.بكل السجف كاالرياؼ المضبضة لسا ليا مغ أىسضة في امتراص الذ

دعػة كزارة اإلسكاف لمحج مغ بشاء العذػائي كإنذاء كحجات سكشضة كفقًا لمسػاصفات العالسضة  -3
بحضث تحتػؼ عمى السدصحات الخزخاء كالستشفدات كمجف األلعاب لؤلشفاؿ كالتدػؽ كحجائق 

 األشفاؿ كالسكتبات التي تحتػؼ الجانب العمسي كالتخفضيي.
كحجات األمغ كالتحخؼ في كل السجف كالقخػ كاالحضاء لمحج مغ ىحه الطاىخة كالجخيسة زيادة  -4

بذكل عاـ كدعسيع ماديًا كمعشػيًا, كالعسل عمى إيجاد شخاكة تكاممضة بضغ كافة السؤسدات لسحاربة 
ضاىخة تعاشي كتجارة كتيخيب السخجرات بضغ الذباب المضبي كتذجيج األمغ في كل السشافح البحخية 

 الجػية كالبخية. ك 
  



 

 

115 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 اليػامر:
 .73-71مرصفى عبج السجضج كارة, الثقافة السيشضة الذخشضة, دار الخكاد, ص ص .1
دمحم ياسخ الخػاجة, الذباب العخبي )دراسات في السجتسع العخبي السعاصخ(, تحخيخ زكخيا  .2

 .291خزخ, األىالي لمصباعة كالشذخ, ص
 .298سابق, صدمحم ياسخ الخػاجة, الذباب العخبي, مخجع  .3
الضػندكػ, تجارة السخجرات االبعاد االقترادية كاالجتساعضة, السجمة الجكلضة لمعمـػ  .4

 .14, ص2001, سبتسبخ 169االجتساعضة, عجد 
دمحم فيضع دركير, الغخيدة الجشدضة كتأثضخىا عمى ارتكاب الجخائع, القاىخة, دار الشػر لمشذخ,  .5

 .67, ص2010,  1ط 
جتساع ) الشطع كالتغضخ كالسذاكل (, الجدء الثاني, دار السعارؼ, دمحم عاشف غضث, عمع اال .6

 .417, ص1967
, 1983, 2سامضة حدغ الداعاتي, الجخيسة كالسجتسع, دار الشيزة العخبضة, بضخكت, ط  .7

 .203ص
مرصفى خمضفة إبخاىضع, جخائع األحجاث في السجتسع المضبي, مجمة كمضة اآلداب, جامعة  .8

 .311, ص2011أغدصذ , 49السشرػرة, العجد 
 .160, ص1984سمػػ تػفضق, مبادغ عمع اإلجخاـ كعمع العقاب, مكتبة الشرخ, الدقازيق,  .9
دمحم  صبحي نجع, أصػؿ عمع اإلجخاـ كعمع العقاب, دراسة تحمضمضة كصفضة مػجدة, عّساف  .10

 .72, ص2008, 1األردف, دار الثقافة, ط 
 .227الجفاع االجتساعي, صنػرىاف مشضخ حدغ, شخيقة الخجمة االجتساعضة في  .11
عبج هللا عبج العديد الضػسف, السذكبلت األسخية في السجتسع الدعػدؼ كأسالضب مػاجيتيا,  .12

 .81, ص2008, 1الخياض, دار عالع الكتب, ط 
 .81نفذ السخجع, ص .13
, 2014دمحم حدغ غانع, الػقاية مغ تعاشي السخجرات كالتجخضغ, القاىخة, دار غخيب,  .14

 .30ص
 .260خػاجة, الذباب العخبي, مخجع سابق, صدمحم ياسخ ال .15
 .35مرصفى عبج السجضج كارة, الثقافة السيشضة الذخشضة, مخجع سابق, ص .16



 

 

116 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 .33-32نفذ السخجع, ص ص  .17
نػرىاف مشضخ حدغ, شخيقة الخجمة االجتساعضة في الجفاع االجتساعي, مخجع سابق, ص  .18

 .227-222ص 
اإلسكشجرية, الجار الجامعضة لمشذخ, ص ص عبج الخحسغ دمحم العضدػؼ, عمع الشفذ الجشائي,  .19

209,208. 
عد الجيغ الجنذارؼ, حمسي معػض, التجخضغ كإدماف السخجرات, مصابع شخكة لػتذ, ص  .20

 .37-31ص 
عبج هللا عبج العديد الضػسف, السذكبلت األسخية في السجتسع الدعػدؼ كأسالضب مػاجيتيا,  .21

 .191مخجع سابق, ص
 .63الجشدضة كتأثضخىا عمى ارتكاب الجخائع, مخجع سابق صدمحم فيضع دركير, الغخيدة  .22

 .67,66نفذ السخجع, ص ص 
 



 

 

117 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 السخجرات كاثارىا الجتساعية كالشفدية كالقترادية
 فتحية التػمي كعيعأ.  - عديدة دمحم ضػ د.

 السقجمة:
الجياز العربي سمبي, فيي تعسل السخجرات ىي مػاد تحتػؼ عمى مكػنات ميجئة, كتأثضخىا عمى 

عمى تجمضخ الرحة بذكل عاـ, كيجب العمع بأف ىشاؾ حاالت تحتاج إلى تمظ السػاد السخجرة 
كشػع مغ أنػاع العبلج, كيجب االشخاؼ الصبي بحضث ال تػجج أؼ اضخار, كتكػف كشػع مغ أنػاع 

كسا يعتقج الكثضخ بأف  العبلج, كالبعس يدتخجميا لتعبضخ عغ قجرتيع لمقضاـ بأعساؿ مختمفة,
السخجرات تسشح القػة الجشدضة, كلكغ ىحا ال أساس لو مغ الرحة, كاف السخجرات سػؼ تجمخ كل 

 نػاحي حضاتظ, كخبلؿ فتخة كجضدة, فيي تديف لظ الحقائق كتجعمظ تؤمغ بيا.
حة فالسخجرات مغ أكبخ األشضاء خصخا كتيجيجا لحضاة اإلنداف كاالسخة, فيي محىبو لمعقل كالر
كالساؿ, فيي مجمخه لمسجتسع ككل بانتذارىا كبضعيا كتعاشضيا, فأصبحت مثضخة لمحعخ كالخػؼ 
كالخىبة الى حج كبضخ, فيي ضضاع كذىاب لمسػت بأسخع كقت, مسا أدػ لئلصابة باألمخاض 
العقمضة كفقجاف العقل تساما, كمشيا ما أدػ الى فقجاف الرحة كتختب عمضو امخاض أخخػ ميمكو 

الدخشانات السختمفة, االنتحار, كالعشف, كالجخيسة بكل أنػاعيا نتضجة التعاشي كفقج كأنػاع 
 الدضصخة, فكتضخ مغ الستعاشضغ مغ قتل ابشة اك امة نتضجة لمتعاشي.

أف أضخار السخجرات ال تقترخ عمى اإلنداف السجمغ فحدب, انيا تػثخ عمى األسخة كالسجتسع 
الجتساعضة كاالقترادية لؤلسخة كالسجتسع, فيي تػثخ عمى ككل, مغ الجػانب الشفدضة كالرحضة كا

االمغ القػمي لمببلد, كلضذ أمغ االفخاد فقط اك أمغ االسخة, كغضخىا مغ السذاكل السختمفة التي 
تحجث حاؿ كقػع أبشاء السجتسع في شخيق اإلدماف عمى السخجرات, كاف أسباب اإلدماف كخاصة 

الػعي الجيشي كاالتداف الشفدي كالتساسظ االسخؼ كعجـ مغ  مغ فئة الذباب كالسخاىقضغ بدبب قمة
 (20, ص 2010ييتع بيع كيحتػييع داخل االسخة الػاحجة.)األصفخ. احسج عبجالعديد, 

لمسخجرات اضخار خصضخه ججا فيشاؾ العجيج مغ أنػاع السخجرات مثل العقاقضخ كالدجائخ كالبػدرة 
ػـ التي ليا العجيج مغ األضخار البالغة كالجدضسة عمى السختمفة كاالبخ كالفػدك, كمختمف تمظ الدس
 صحة األفخاد لترل الى تدسضسيا لمجدع.

فيي عبارة عغ مادة تحىب العقل كتقتل الخكح قبل الشفذ, كتتدبب في تجىػر الحالة الرحضة  
بكافة أعزاءىا الجاخمضة كالخارجضة, حضغ نخجع إلى أىع أسباب انتذار تمظ الدسـػ في السجتسع 
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نججىا تشتذخ بضغ الغضخ قادريغ عمى مػاجية ضغػط الحضاة, نتضجة لزعف الػازع الجيشي كالجيل 
العمسي كالشفدي, كالعتقادىع بأف السخجرات مخخجًا كميخب مغ تمظ الزغػط السجتسعضة التي 
يتعخضػف ليا, ففي تعخض اإلنداف لزغػشات الحضاة كالسذاكل الضػمضة التي تحجث ليع في 

ربح ىي الصخيق الديل, كيخجع أسباب التعاشي لمعجيج مغ األسباب كلضدت بالقمضمة, حضاتيع, فت
فضربحػا يعضذػف في عالع غضخ العالع عالع مغ الخضاؿ مغضبضغ عغ الػاقع, كشػع مغ اليخكب 
لزعف نفدضتيع كديشيع, فبل يجركػا متعاشي السخجرات بأف نذػة السخجر دقائق كلحطات 

ف ما تحىب, كتبقى االمخاض كالسذاكل التي تتختب عمى ىحه المحطات, يعضذػنيا مغ المحة سخعا
فضجب اف نعمع اف تعاشي مثل ىحه الدسػـ تؤدؼ إلى غضاب العقل كالرحة بذقضيا الشفدي 
كالجدجؼ, ك ذىاب األمػاؿ كدمار العبلقات االجتساعضة, كتؤدؼ في حاالت كثضخة الى القتل 

, ص 2015رػؿ عمى األمػاؿ.)آؿ خمضفة. نػرة إبخاىضع, كالدخقة كغضخىا مغ الكػارث غاية الح
22) 

يعج تعاشي السخجرات مػضػع ذك ماضي كحاضخ كمدتقبل أما الساضي فبعضج يرل الى فجخ 
الحضاة االجتساعضة اإلندانضة, كاما الحاضخ فستدع يذسل العالع بأسخه, كاما السدتقبل فأبعاده 

رات في السجتسعات تذكل خصخا كبضخا عمى تمظ متججده كلضدت محجكدة فسذكمة انتذار السخج
السجتسعات كسبلمتيا كرفاىضتيا كاستقخارىا كال سضسا الذباب مشيع كعمى االمغ الػششي لمجكؿ 
كسضادتيا كاستقخارىا كىحه اإلشكالضة تيجد االستقخار االقترادؼ كاالجتساعي كالدضاسي لمجكؿ 

 غ الجخيسة كالفداد كالعشف.كتجمخ الفخد كاالسخة كالسجتسع بكاممة, كتديج م
 كأنشا في ىحه الجراسة سػؼ نتشاكؿ التداؤلت التالية:

 ما ىي االخصار الجدسضة كالشفدضة كاالقترادية كاالجتساعضة الستختبة عمى تعاشي السخجرات.
 ما يشتج عشيا كدراعة كبضع كتعاشي كدكر الذخيعة اإلسبلمضة. 
 .ما ىي األسباب التي أدت الى ىحا الصخيق 

 كما سضشتج عشيا داخل االسخة كالسجتسع ككل.
 كالصخؽ التي يسكغ اتباعيا لمحج مغ السخجرات.
 كضفضة السحافطة عمى الذباب كالسجتسع.
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 أىسية الجراسة:
تكتدب الجراسة أىسضة كبضخة مغ خبلؿ أىسضة مػضػع الجراسة كىػ تعاشي السخجرات كما يتختب 

 االتضة. عمضة مغ دمار لمسجتسع ككل. كلؤلسباب
زيادة االقباؿ عمى تعاشي السخجرات عشج الذباب كصغار الدغ, فمع يعج سخا بل أصبح نػعا مغ 

 السباىاة, كاف تعصي السخجرات عقبة كبضخة اماـ جيػد التشسضة كالشيػض بالسجتسع.
كبدبب ما يفخزه اإلدماف مغ امخاض اجتساعضة كانحخافات, كما يحجثو مغ أثار اقترادية كصحضة 

اسضة سضئة, تعج معػؽ لعسمضة التشسضة, فيي معصل لعسمضة الشساء كالتصػيخ ألؼ مجتسع, ألنيا كسض
تذل قجرات االفخاد السجمشضغ, كبجالظ يربحػا غضخ قادريغ عمى السداىسة الفعالة لبشاء السجتسع, 
نب األمخ الحؼ يقػد لمتخمف االجتساعي كاالقترادؼ كالعمسي كالجيشي كالثقافي كغضخىا مغ جػا

 الحضاة اإلندانضة.
كتكسغ أىسضة الجراسة في االستفادة مغ نتائجيا, في القاء الزػء حػؿ مجػ خصخ السخجرات عمى 

 السجتسع بأكسمو, كالدبل لمحج مشيا ككضع حمػؿ لمقزاء عمى ضاىخة السخجرات.
األكؿ فسعطع مجتسعات العالع في الػقت الحاضخ تتػزع جيػدىا الى نػعضغ مغ الجيػد الشػع 

)جيػد مكافحة العخض( كىي الجيػد التي تخمي الى مكافحة التيخيب كالترشضع كالدراعة 
كاالتجار كالتػزيع كالحضازة غضخ السذخكعة لمسػاد السخجرة. كيصمق عمى الشػع الثاني )جيػد خفس 
الصمب( كيذضخ الى جسضع الدضاسات كاإلجخاءات التي تدتيجؼ خفس أك انقاص رغبات 

كجيػدىع أؼ الستعاشضغ في سبضل الحرػؿ عمى السػاد السخجرة الى أدني درجة  السدتيمكضغ
 (30, ص 2010مسكشة.) األصفخ. احسج عبجالعديد, 

فسذكمة انتذار االدماف السخجرات ليا تأثضخات في غاية الخصػرة عمى الرحة الشفدضة كالعقمضة اذ 
شفدضة لجػ السخيس لضدت جضجة اف عبلج اإلدماف عمى السخجرات تبقى فضو معايضخ الرحة ال

كلحلظ فأف تجشب السخجرات كاالدماف ككحلظ العبلج السبكخ لئلدماف ىػ الػسضمة الػحضجة النقاض 
السجمغ مغ اليبلؾ كلمحفاظ عمى الرحة الشفدضة كالعقمضة لمفخد كتجشبو الكثضخ مغ االمخاض 

 الشفدضة التي يكػف سببيا السخجرات كاالدماف.
ني البدضط يتحػؿ بسخكر الػقت الى السعقج حضث يكػف في البجاية مضل اك ىػاية اف الدمػؾ االدما

لضتحػؿ الى سمػؾ ادماني يحتػؼ عمى الزخر كيفقج التػازف كال نقرج اف كل السضػؿ السبالغة 
 تؤدؼ الى الدمػؾ العجكاني.
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ا الجكؿ كالسجتسع كتخػ الجسعضة العامة لؤلمع الستحجة انو عمى الخغع مغ تدايج الجيػد التي تبحلي
السجني كالسشطسات الجكلضة كاألجيدة السعشضة لمترجؼ لسذكمة السخجرات كالسؤثخات العقمضة عمى 
 الرحة العامة اال اف السذكمة ال تداؿ تذكل خصخا بشحػ كبضخ عمى البذخية كسبلمتيا كاستقخارىا.

 أىجاؼ الجراسة:
 تيجؼ الجراسة الى:

 يا.معخفة كفيع السخجرات كمجػ خصػرت
 معخفة األسباب الكامشة كراء انتذار كاتداع ضاىخة تعاشي السخجرات.

 معخفة اضخار السخجرات كأثار تعاشضيا االجتساعضة كاالقترادية, عمى الفخد كالسجتسع.
 مشيج الجراسة:

استخجمت الباحثة في الجراسة السشيج التحمضمي الشقجؼ, الحؼ يعتسج عمى جسع السعمػمات كتحمضميا 
كالػقػؼ عمى مجلػالتيا, مغ اجل تفدضخىا كالػصػؿ الى نتائجيا, فتديع بالصبع في  كنقجىا,

 تحدضغ الػاقع كتغضضخه, ككضع حمػؿ كترػرات.
 اآلثار الشفدية لتعاشي السخجرات كسبل معالجتيا.  

%مغ الذباب يتعاشى السخجرات 80فقج أصبحت السخجرات مشتذخة بصخيقة كاسعة ججا, كأصبح 
التي يسخكف بيا, أك نتضجة لخفقة الدػء كما يتختب عمضيا, اك الف االب يتعاشى  نتضجة لمطخكؼ

السخجرات, كانيا تيجد السجتسع امشو كاستقخاره, كتيجد حزاراتو كتدبب االرتباؾ كالقمق لسا سػؼ 
 يشتج عشيا مغ تجمضخ لمجضل كافة.

قػـ في أساسو عمى خضخ كأف الجيغ اإلسبلمي باعتباره ديغ شامل كعاـ كيرمح لكل األزمشة, ي
االنداف صالحو كالسحافطة عمى الشفذ اإلندانضة بكامل صحتيا كقػاىا كحساية اإلنداف مغ كل 
أنػاع الخبائث التي تيجد حضاتو الضػمضة كالتي مغ شأنيا أف ترجه عغ ذكخ هللا تعالى كعغ 

 الربلة كاف تحىب عقمو كتيمظ صحتو.
ضيا إلى إلحاؽ الكثضخ مغ األضخار باإلنداف سػاء مغ فالسخجرات مغ الخبائث التي يؤدؼ تعاش

ناحضة العقل أكمغ ناحضة البجف أك مغ ناحضة الساؿ, كتعاشي السخجرات محـخ باتفاؽ فقياء 
 السدمسضغ.

كاف الجيغ اإلسبلمي شجد في تحخيسو لمسخجرات, كيتفق ذلظ مع تعالضسو في السخجرات عمى 
 ا ػػػػػػل كالساؿ كالعقل كفي تعاشي السخجرات مػػػػػػػلشفذ كالشداألصػؿ الزخكرية الخسدة كىي الجيغ كا
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 يشافي مقتزى الذخيعة في السحافطة عمى ىجه األصػؿ كخاصة العقل كالساؿ. 
كأف الجيغ اإلسبلمي يحـخ كل اتراؿ بالسخجرات كدراعتيا كاالتجار بيا, كقج افاض العمساء في 

سػاء فضسا يتعمق بالترخفات أك العقػد الرادرة  الحجيث عغ التعاشي كما يتختب عمضو مغ آثار
 مسغ زاؿ عقمو يتشاكؿ السخجر.

االسخة ىي الشػاة األكلى التي يتذكل فضيا اإلنداف مغ جسضع الجػانب, كاف لمبضئة االسخية دكر 
ميع ججا في تذكضل شخرضة ككعي كقضع كسمػكضات اإلنداف, كأف االسخة قج تتعخض لسؤثخات 

فكظ كالزضاع, مثل الصبلؽ كما يتختب عشو, كالعشف االسخؼ كما يشتج عشو, اك تؤدؼ بيا الى الت
 االنتخنت كما يكػف تأثضخاتو كتعاشى السخجرات.

كتعاشى السخجرات ضاىخة مغ أخصخ الطػاىخ كاف ليا العجيج مغ األسباب مشيا ما يتعمق بالفخد 
كل, كما زاد انتذارىا سيػلو كمشيا ما يتعمق باألسخة كمشيا ما يتعمق بالبشاء االجتساعي ك

الحرػؿ عمضيا في البجاية, كالسغخيات السذجعة التي تقجـ عمى تعاشضيا خاصة بضغ فئة الذباب 
كالسخاىقضغ ذلظ الف ىحه الفئة مخحمة عسخية حداسة ججا فيي تؤثخ عمى تخكضبتيع كبشاءىع الشفدي 

بة لتشامي اآلفات كالسذاكل كالعقمي, كىػ ما يجعميع اكثخ عخضة لسختمف السخاشخ كبضئة خر
االجتساعضة كعمى رأسيا مذكمة تعاشي السخجرات كما يشتج عشيا مغ كػارث اجتساعضة كاقترادية 

 كصحضة كعقمضة, تؤثخ عمى كافة االسخة كلضذ الفخد الستعاشي فقط.
 كأف االسخة ىي األكثخ عخضة لمزخر باعتبارىا قخيبة مغ الستعاشي كاحتكاكيا بأفخادىا, كنطخا
لحداسضة بشائيا كتأثخىا بالستغضخات كالسؤثخات الجاخمضة كالخارجضة.)الجيشي. إبخاىضع بغ مبارؾ 

 (.23, 2018الجػر, 
 السخجرات عمى الفخد عامة. أضخار

يحجث تعاشي السخجرات اضصخابا في االدراؾ الحدي العاـ, كخاصة إذا ما تعمق االمخ بحػاس 
السجركات, ىحا باإلضافة الى الخمل في إدراؾ  الدسع كالبرخ, حضث يحجث تخخيف عاـ في

 الدمغ كاختبلؿ إدراؾ السدافات, كاختبلؿ إدراؾ الحجع.
يؤدؼ تعاشي السخجرات الى اختبلؿ في التفكضخ العاـ كصعػبة كبطء فضو كبالتالي يؤدؼ الى فداد 
حياف الحكع عمى األمػر كاالشضاء التي يحجث معيا مغ الترخفات الغخبضة, إضافة إلى الي

 كاليمػسة.
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تؤدؼ السخجرات أثخ تعاشضيا, إلى اثار نفدضة, مثل القمق كالتػتخ السدتسخ كالذعػر بعجـ 
االستقخار كالذعػر باالنقباض كاليبػط مع عربضة كحجة في السداج كإىساؿ الشفذ كالسطيخ كعجـ 

 القجرة عمى العسل أك االستسخار فضو.
يحجث بجكره بعس التذشجات كالرعػبات في الشصق  تحجث السخجرات اختبلؿ في التػازف, كالحؼ

 كالتعبضخ عسا يجكر في ذىغ الستعاشي, باإلضافة إلى صعػبة السذي.
يحجث تعاشي السخجرات اضصخابات في الػججاف, حضث يشقمب الستعاشي عغ حالة السخح كالشذػة 

فكار لجيو, كالذعػر بالخضى كالخاحة كيتبع ىحا ضعف في السدتػػ الحىشي كذلظ لتزارب األ
فيػ بعج التعاشي يذعخ بالدعادة كالشذػة كالعضر في جػ خضالي كغضاب عغ الػجػد كزيادة الشذاط 
كالحضػية, كلكغ سخعاف ما يتغضخ الذعػر بالدعادة كالشذػة الى نجـ ككاقع مؤلع كفتػر كارىاؽ 

 مرحػباف بخسػؿ كاكتئاب.
فاقج لمذيضة مسا يتختب عمضو أف يراب  تؤثخ السػاد السخجرة عمى شيضة الذخز السجمغ, فتججه

بسخض الشحافة كاليداؿ كالزعف العاـ, كتبجك ىشاؾ كاحجة مغ أضخار السخجرات الشفدضة إذ أنو 
يشتيي السصاؼ بالذخز السجمغ أنو يفقج الخغبة في الحضاة بفعل ما يذعخ بو مغ ىداؿ أك 

 (.60, ص2010إعضاء.)األصفخ. احسج عبجالعديد, 
ات في قمة الشذاط كالحضػية كعجـ القجرة عمى مقاكمة األمخاض, فيي ترضب تتدبب السخجر 

جيازؾ السشاعي بذكل كبضخ, كتؤثخ مباشخة عمى قجرتظ التي تدتصضع مغ خبلليا شخد الفضخكسات 
 أك مػاجيتيا.

تذعخ بالرجاع السدمغ كغالبًا ما يكػف مرحػبًا باحسخار في العضشضغ, كىحا العخض يرضبظ في 
تشاكؿ بيا السػاد السخجرة, كىي التي تجعمظ تذعخ بعجـ القجرة عمى السقاكمة كمغ ثع كل مخة ت

 تطيخ أضخار السخجرات الشفدضة.
عشج تعاشي السخجرات يحجث تيضج لؤلغذضة السخاشضة, فزبًل عغ التيابات الذعب اليػائضة كذلظ 

بات رئػية مدمشة قج نتضجة تخسب مػاد ضارة بالذعب اليػائضة, كيشتج عغ تمظ األعخاض التيا
 ترل إلى اإلصابة بأمخاض خصضخة مع زيادة ندب اإلصابة بالجرف الخئػؼ.

تتمف السػاد السخجرة خبليا الكبج, فشجج السجمشضغ أكثخ عخضة لئلصابة بدخشاف الكبج, كسا أنيع 
يعانػف مغ تزخع الكبج, كىحا يجعمشا نتحجث عغ عخض آخخ مغ أضخار السخجرات الشفدضة التي 

 ضب الذخز السجمغ فعشج معخفتو بإصابتو بتمظ األمخاض يفقج قجرتو عمى السقاكمة.تر
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تؤثخ العجيج مغ العقاقضخ, كالسخجرات, تأثضخًا كبضخًا عمى الحالة الشفدضة, كىشا كجب الحجيث عغ 
أضخار السخجرات الشفدضة, حضث يتدبب اإلدماف في إحجاث تػتخًا كبضخًا كتعسضق قجرة الفخد عمى 

ء الػضضفي السبلئع, كقج تطيخ أضخار السخجرات الشفدضة, لضذ فقط بضغ السجمشضغ أثشاء األدا
تعاشضيع السػاد السخجرة, كلكغ أيزا فضسغ يسخكف بسخحمة العبلج, كفي بعس الحاالت يسكغ أف 
يؤدؼ التعاشي إلى كقػع أضخار نفدضة مدتجيسة, كلكغ يسكغ التغمب عمى ىحه اآلثار لجػ الكثضخ 

 خاص عغ شخيق العبلج, كالجعع, فضسامغ األش
تتدبب السخجرات في حجكث العربضة الدائجة كالحداسضة الذجيجة كالتػتخ االنفعالي الجائع الحؼ 
يشتج عشو بالزخكرة ضعف القجرة عمى التػاؤـ كالتكضف االجتساعي.)آؿ خمضفة. نػرة إبخاىضع, 

 (.56, ص2015
 الضصخابات النفعالية:

تذسل االضصخابات الدارة األنػاع التي تعصي الستعاشي صفة إيجابضة حضث : الضصخابات الدارة
يحذ بحدغ الحاؿ كالصخب أك التفخضع أك الشذػة فسثبل حدغ الحاؿ: يحذ الستعاشي في ىحه 
الحالة, بالثقة التامة, كيذعخ باف كل شيء عمى ما يخاـ كفي الصخب كالتضو يحذ الستعاشي بانو 

خ كاذكى الخمق...الخ, كيطيخ مغ الحاالت الدابقة الحكخ) الصخب, كالتضو اعطع الشاس كأقػػ البذ
كحدغ الحاؿ, كالتفخضع( اليػس العقمي كالفراـ العقمي كأخضخا الشذػة, يحذ الستعاشي في ىحه 

 الحالة بجػ مغ الدكضشة كاليجكء كالدبلـ كيطيخ فضيا اليدتضخيا كالرخاع كالفراـ...الخ.
كتذسل االضصخابات غضخ الدارة األنػاع التي تعصي صفة سمبضة, كمشيا  الضصخابات الغيخ سارة:

األسى كالحدخة, حضث يطيخ الفخد بأنو حديغ يحجث حدف عسضق كذلظ قج يكػف سببو اما الفذل 
 في العسل أك لفقج عديد عمضو فضشذغل بالتفكضخ العسضق في مثل ىحه األمػر.

حضث يتخدد في اتخاذ القخارات كذلظ لمذعػر باأللع. كيذعخ الفخد فضو أفكار)سػداكية( الكتئاب: 
كيقمل الذخز السراب بيحا الشػع مغ االضصخابات مغ قضسة ذاتو كيبالغ في األمػر التافية 

 كيجعميا ضخسة كميسة.
 : كيذعخ الذخز في الحالة بالخػؼ كالتػتخ.القمق

ة ال يدتجضب كال يدتذار كىػ تبمج العاشفة حضث أف الذخز في الحالجسػد أك تبمج النفعاؿ: 
 بأؼ حجث يسخ عمضو, ميسا كاف سارا, أك غضخ سار.
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كىحا اضصخاب يحجث فضو عجـ تػازف في العاشفة, فضخػ الذخز عجـ التشاسب النفعالي: 
 السراب يزحظ كيبكي مغ دكف سبب مثضخ ليحا البكاء أك الزحظ.

ذاتو متغضخة فضحذ بأنو حضث يذعخ الذخز السراب بيحا االضصخاب بأف اختالؿ اآلتية: 
 شخز متغضخ تساما كانو لضذ ىػ كذلظ بالخغع مغ انو يعخؼ ىػ ذاتو.

كيحجث ىحا اإلحداس أحضانا بعج تشاكؿ بعس العقاقضخ, كعقاقضخ اليمػسة مثل )أؿ. أس. دػ( 
 كالحذضر ك أحب أف اضضف ىشا السحيبات الصضارة.

يعاني متعاشي السحيبات الصضارة شعػرا بالجكار كاالستخخاء كاليمػسات البرخية كالجكراف كالغثضاف 
كالقيء كأحضانا يذعخ بالشعاس, كقج تحجث مزاعفات لمتعاشي كالػفاة السفاجئة نتضجة لتقمز 
االذيغ بالقمب كتػقف نبس القمب أك ىبػط التشفذ, كسا يأتي االنتحار كأحج السزاعفات 

ادث الدضارات كتمف السخ أك الكبج أك الكمضتضغ نتضجة لبلستشذاؽ الستػاصل كيعصب السخ مسا كحػ 
قج يؤدؼ الى التخخيف ىحا كقج يؤدؼ تعاشي السحيبات الصضارة الى كفاة بعس األشفاؿ الرغار 

 الحؼ ال تتحسل اجداميع السػاد الصضارة. 
في االلضاؼ العربضة لمسخ مسا يؤدؼ الى كتأثضخ ىحه السػاد يبجأ عشجما ترل الى السخ كتحيب 

خمبل في مدارات التضارات العربضة الكيخبائضة التي تدخؼ بجاخميا كيتختب عمى ذلظ نذػة مسضدة 
 لمتعاشي كالذعػر بالجكار كاالستخخاء.

ىشاؾ العجيج مغ األضخار التي تدببيا لظ تشاكؿ السػاد السخجرة, كىي التي تمعب دكرًا كبضخًا في 
خ عمى الرحة الشفدضة كالجدجية, لع تكغ أضخار السخجرات صحضة فقط بل إف اضخار التأثض

السخجرات الشفدضة مغ األمػر األكثخ خصػرة كاألكثخ شضػعًا, كىشا نعخض بعزًا مغ األضخار 
 الجدجية التي تمحقيا السخجرات:

سػػ بتمظ  تجمخ السخجرات الجياز العربي بذكل تاـ, فمع تتسكغ أضخار السخجرات الشفدضة
 الصخيقة التي تدتحػذ فضيا السخجرات عمى بعس األجيدة كتعصضميا.

ترضب السخجرات بحاالت مغ فقجاف الػعي كعجـ الذعػر بسا يجكر حػؿ السجمغ, فعشج تشاكؿ  
 السخجرات تكػف عخضة لئلصابة بحاالت البلمباالة السصمقة.
اج الجدج إلى الجخعات السعتادة فأنيا تدبب ارتكاب الجخائع مغ أجل الحرػؿ عمضيا, فعشجما يحت

ال تقاـ ىحا الذعػر الحؼ سضتغمب عمى السجمغ مغ أجل الحرػؿ عمى ما السخجر, كىشا قج 
 تحجث الدخقات أك أعساؿ إجخامضة أخخػ حتى تحرل عمى الجخعات السعتادة.
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 اإلفخاط في تشاكؿ الجخعات يعخض حضاتظ لمخصخ قج تؤدؼ إلى السػت السفاجئ.
اد عغ العبلقات الحدشة مع اآلخخيغ, كىي تقػـ بتخخيب تمظ العبلقات التي تراب بالذمل االبتع

 مشح الجخػؿ في عالع اإلدماف.
عخضة لئلصابة بسخض اإليجز كىحا األمخ يتختب عمضو ضخرًا آخخ مغ أضخار السخجرات 

لسخجرات.)الجيشي. الشفدضة, فضفقج السخيس رغبتو في اإلقبلع عغ اإلدماف مدتدمسًا لسا تفعمو بو ا
 (.78, ص2018إبخاىضع مبارؾ الجػر, 

 الضخار الرحية:
 تآكل خبليا السخ كحجكث التياب بيا.

 اإلصابة باليبلكس الدسعضة كالعقمضة كالبرخية.
 زيادة معجؿ ضخبات القمب كالتي تؤدؼ إلى اإلصابة بحبحة صجرية.

 تؤدؼ إلى حجكث تمف في شخايضغ القمب.
 تزخ الكبج كالكمى.

تدبب مذاكل كاضصخابات في السعجة كفي الجياز اليزسي, يسكغ أف يرل االمخ الى اكثخ مغ 
 االلتياب الى سخشاف.

 التياب البشكخياس كيرل الى تػقفو تساما, أؼ اإلصابة بسخض الدكخؼ.
 تجعل السجمغ يربح عجكاني كيدبب الزخر لشفدو كلجسضع السحضصضغ بو.

 ادة الجخعات التي يتشاكليا الذخز بذكل مدتسخ.إىجار الكثضخ مغ األمػاؿ بدبب زي
 تؤثخ عمى الجراسة كعمى العسل فضحجث تأخخ في مدتػاه بذكل كاضح.

 إف الستعاشي يربح شخز انصػائي يفزل العدلة كيبتعج عغ األماكغ التي بيا تجسعات.
 اإلصابة بالعجيج مغ االضصخابات الشفدضة بضغ االكتئاب كالشطخة الدػداكية لمحضاة.

تدبب باألمخاض القمبضة كالجمصات كاندجاد الذخايضغ, اك انفجار الذخايضغ السػجػدة حػؿ عزمة 
 القمب.

 تدبب تمضف الكبج مع الفذل الكمػؼ, كالعجيج مغ السذاكل السراحبة.
 يدبب تعاشي السخجرات بارتفاع السػاد الدامة في الجدع كالحؼ مغ شأنو أنو ييجد حضاة اإلنداف.

ت في حجكث العجيج مغ اإلصابات في السخ كالتي تكػف التيابات شجيجة تدبب السخجرا
 (.88, ص2010كخصضخة.)األصفخ. احسج عبجالعديد, 
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 أضخار السخجرات عمى الجشذ.
مغ أبخز األسباب كالعػامل التي تجفع األشخاص لمػقػع في شخيق اإلدماف عمى السخجرات تمظ 

قبل تجار السخجرات حػؿ عبلقة السخجرات كالجشذ, العبلقة الػىسضة التي يتع التخكيج ليا مغ 
كفي كاقع األمخ الحجيث عغ فػائج السخجرات لمجشذ ما ىػ إال كىع في سبضل إلى الفحػلة 
الجشدضة, كيسكششا أف نرف تمظ العبلقة بضغ السخجرات كالجشذ بأنيا الدع في العدل ففي بادغ 

في بادغ األمخ كلكغ مع االستسخار في تعاشي  األمخ يكػف ىشاؾ حالة مغ الشذػة كالمحة كالدعادة
تمظ الدسػـ مغ السخجرات تشقمب األمػر رأسًا عمى عقب كتتغضخ األمػر تسامًا كيشقمب الدحخ 
كيعاني متعاشي السخجرات مغ حالة مغ الزعف الجشدي, كمغ ىشا عمضشا أف نعمع بأف شخيق 

كجت عمضو الجراسات السخترة بأف تعاشي التعاشي شخيق لخدارة القجرة الجشدضة تسامًا كىحا ما أ
السخجرات مع مخكر الػقت يؤدؼ إلى مخاشخ كأضخار جشدضة كخضسة كقج يكػف نياية السصاؼ 

 تجمضخ لمقجرة الجشدضة تسامًا.
 أضخار السخجرات العقمية.

كسا تتدبب السخجرات في العجيج مغ السخاشخ كاألضخار عمى الرحة الجدجية فإف ىشاؾ العجيج 
السخاشخ كاألضخار التي تتدبب فضيا تمظ الدسػـ مغ السخجرات عمى الرحة العقمضة مغ 

كالشفدضة, كالتي تعتبخ مغ أضخارىا الػقػع في حطضخة اإلدماف كمغ بضغ األضخار الشفدضة كالعقمضة 
 لتعاشي السخجرات ما يمي:

 ل بيا الجماغ.حجكث تغضخ في تخكضبة السخ باإلضافة إلى حجكث خمل في الصخيقة التي يتعام
الدمػكضات العجكانضة تجاه األخخيغ فإنشا نخػ شخرضة متعاشي السخجرات ككضف انيا مشبػذة 

 خاصة في أكقات االشتضاؽ الذجيج لتعاشي مثل تمظ الدسـػ الفتاكة.
ضيػر العجيج مغ الدمػكضات الدمبضة التي تطيخ عمى متعاشي السخجرات مثل سخعة االضصخاب 

 األسباب مع الذعػر الجائع بالقمق.كاالندعاج مغ أتفو 
مغ أضخار كمخاشخ السخجرات الشفدضة صعػبة التػقف عغ اإلدماف عمى السخجرات برػرة 

 مشفخدة.
في حاؿ التسادؼ في تعاشي كإدماف مثل تمظ الدسػـ مغ السخجرات فحضشيا سضكػف االمتشاع عغ 

دة.)آؿ خمضفة. نػرة السخجرات لضذ باألمخ اليضغ كقج يرل الذخز إلى مخحمة اال عػ 
 (90, ص2018إبخاىضع,
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ىشاؾ العجيج مغ الخصػات التي مغ الديل اتباعيا عشج قضامظ بسحاكلة عبلج أضخار السخجرات 
الشفدضة, كىي تمظ التي تجعمظ تدمظ الصخيق الدمضع حتى تبمغ ىجفظ, كلكغ عمضظ أف تتعخؼ 

الصخيق األفزل لسػاجية أضخار عمى ما يحتػيو السػضػع مغ معمػمات حتى تتسكغ مغ اختضار 
 السخجرات الشفدضة كىشا نعخض أفزل الصخؽ:

: يجب ادخاؿ السجمغ لسرحة لتمقي العبلج الجكائي كالشفدي, لكي مرحة لمتخمز مغ اإلدماف
يتخمز مغ اإلدماف, كالتأكج مغ الخغبة في اإلقبلع عغ اإلدماف, كمعخفة االعخاض التي سػؼ 

كفضمة بأف تشيي مذخكع العبلج مشح بجايتو إف لع تكغ ىشاؾ رغبة  يتعخض ليا عشج اإلقبلع فيي
في إتساـ ذلظ مغ قبل السخيس, كعمضظ أيزًا االنتباه إلى ضخكرة عجـ حرػؿ السخيس عمى 

 السػاد السخجرة داخل السرحة حتى تشقزي فتخة العبلج عمى خضخ.
خجرات, يجب اف يتغضخ التفكضخ االبتعاد عغ رفقاء الدػء, كاذا انتاب الذخز الذعػر بتشاكؿ الس

في شيء اخخ كتميي نفدظ بعجيا عغ أؼ شيء مغ شأنو اف يزعف الذخز بحضث يخجع 
 لتشاكؿ السخجرات.

مػاجية ضغػط الحضاة بذجاعة كقػة إرادة, فبل يسكغ اليخكب مغ الػاقع, بل مػاجيتو كل ما 
 يعتخضظ مغ ضغػط, فإف اإلدماف ال يسكغ تخكو بديػلة.

الستعاشي لعبلج نفدي حػارؼ, كي نتعخؼ عمى أسباب اإلدماف, فالحجيث يؤدؼ يجب اخزاع 
 لتخمز مغ العقج الشفدضة التي أدت بو لئلدماف كمػاجيتيا كحميا. 

يراب الذخز السجمغ بخمل في التفكضخ العاـ, فشججه يقػـ بترخفات غخيبة غضخ مبخرة, كعمضشا 
ل ىحا العخض فيػ يكػف الجلضل األكؿ عمى عشج الحجيث عغ أضخار السخجرات الشفدضة ال نغف

 تشاكؿ الذخز الحؼ يقػـ بتمظ الترخفات لمسػاد السخجرة. 
يراب السخيس بالتػتخ كالقمق, مع إحجاث اضصخابات في الشػـ فتججه إما غارقًا في الشػـ لفتخات 

 بعضجه, أك أنو مرابًا باألرؽ كال يدتصضع الشػـ. 
إصابة الذخز السجمغ بحالة مغ العربضة الدائجة, كسا أنو  مغ أضخار السخجرات الشفدضة أيزاً 

لع يبالي بسطيخه العاـ, كسا أنو يفقج الدضصخة عمى نفدو فمع يحتسل ضغػط العسل كال يتسكغ مغ 
 القضاـ بسيامو.

إصابة السجمغ باختبلؿ في االتداف, فتججه يػاجو صعػبة عشج السذي, كسا نججه أيزًا مغ 
 معيع حاالت التذشجات. األشخاص الحيغ تتكخر
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تقمب الحالة السداجضة لجػ الذخز السجمغ مغ أىع العػامل الذاىجة عمى أضخار السخجرات 
الشفدضة, فيي تتحكع في حالتو السداجضة فتارة تججه سعضجًا كتارة أخخػ نججه كئضبًا كيعػد ذلظ إلى 

 ة.ضعف السدتػػ الحىشي الحؼ يرضب السخيس أثشاء تشاكلو لمسػاد السخجر 
الرعػبة في الشصق كفقجاف الدضصخة عمى عبلقاتو باآلخخيغ فشجج خمل في بشاء عبلقتو مع 

 السجتسع السحضط بو.
إصابة الذخز السجمغ بأمخاض متعجدة مشيا االكتئاب, كالقمق كالتػتخ كغضخىا مغ األمخاض 

ػر إلى تفكضخ الشفدضة, كالتي تعػد جسضعيا إلى أضخار السخجرات الشفدضة, كقج ترل خصػرة األم
 (98, ص2018السخيس في التخمز مغ حضاتو.)الجيشي. إبخاىضع مبارؾ الجػر, 

إف اضخار ادماف السخجرات عمى الفخد كاألسخة كالسجتسع متعجدة, كلكغ تأثضخىا عمى الفخد ال 
يقرخ عمى التأثضخات الجدجية فقط بل أنو يذسل التأثضخات الشفدضة, فإف الستعاشي يعتقج أف تشاكؿ 

لسادة السخجرة سػؼ يجعمو في حالة نفدضة جضجة شػاؿ الػقت كلكغ ىحا غضخ صحضح, حضث أف ا
ىحا يدبب العجيج مغ السخاشخ الشفدضة, فإف الستعاشي يعتقج أف تشاكؿ السادة السخجرة سػؼ 
يجعمو في حالة نفدضة جضجة شػاؿ الػقت كلكغ ىحا غضخ صحضح, حضث أف ىحا يدبب العجيج مغ 

دضة كاالضصخابات كالتي يسكغ أف ترل إلى االنتحار في الكثضخ مغ األحضاف, السخاشخ الشف
 كتتسثل ىحه السخاشخ فضسا يمي:

تكػف سبب في إحجاث تغضخ كاضح في كضسضاء السخ كفي الجياز العربي كمع مخكر الػقت 
تدبب مذاكل كبضخة عمى الجماغ يكػف مغ الرعب أف يتع الدضصخة عمضيا عشج التػقف عغ 

 اف.اإلدم
عشج انتياء مفعػؿ السخجر فإنو يجخل في حالة مغ االكتئاب, كذلظ ألف العقل يكػف قج أعتاد 
عمى مػاد مخجرة تكػف سبب في زيادة ىخمػف الدعادة لبعس الػقت كبعجىا يجخل الستعاشي في 

 حالة مغ االكتئاب.
لسخجرة تؤثخ عمى تؤدؼ إلى ضعف في الحاكخة مع عجـ القجرة عمى التخكضد, كذلظ ألف السادة ا

خبليا السخ بذكل كاضح, كتؤثخ عمى السخاكد الخاصة بالتخكضد فضكػف مغ الرعب تخديغ 
 السعمػمات.

 ج ػػػتعخض الستعاشي إلى ىبلكس سسعضة كبرخية كعقمضة فضبجأ في رؤية أشضاء كسساع أصػات يعتق
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لسخجرة يؤثخ عمى مخاكد أنيا حقضقضة كلكغ في حقضقة األمخ أنيا غضخ حقضقضة, كذلظ ألف السادة ا
 الذعػر.

يذعخ الستعاشي باالضصياد مغ قبل جسضع السحضصضغ بو, كىحا يعتبخ مغ أكثخ األعخاض التي 
تشتج عغ اإلدماف, كتجعل الذخز يبجأ في القضاـ بدمػؾ عجكاني تجاه الجسضع كخدة فعل عمى 

 (.99, ص 2010 السذاعخ الدمبضة التي يكشيا ليع اآلخخيغ.)األصفخ. احسج عبجالعديد,
 مؤثخات السخجرات تؤدي لمػفاة

أف السػاد السخجرة تكػف سبب في الػفاة, خاصة أف بعس السػاد السخجرة تكػف ذات خصػرة بالغة 
كيكػف مغ الرعب أف يتع الدضصخة عمضيا, ليحا الدبب يجب أف يتع عبلج اإلدماف مبكخًا لمػقاية 

 مغ زيادة ندبة الػفضات.  
يجب التعخؼ عمى اضخار ادماف السخجرات عمى الفخد كاألسخة كالسجتسع كمعخفة ليحا الدبب فإنو 

السخاشخ التي تشتج عغ اإلدماف حتى يتع الحج مشيا كالػقاية التي يسكغ أف يتعخض ليا الفخد 
 كالتي تؤثخ عمى صحتو كعمى حالتو الشفدضة.

 تأثيخ السخجرات عمى السجتسع. 
 د بل يتعجاه لمسجتسع.ال يقترخ تأثضخ السخجرات عمى الفخ 

فجخائع االعتجاء كالقتل كالعشف بضغ االفخاد, كالدخقة كاالغتراب كغضخىا مغ الجخائع التي يقـػ -
 بيا السجمغ كىػ في حالة ال كعي مشو كنتضجة لتأثضخ السخجرات عمضو.

فإف  حػادث الدضخ كذلظ بدبب عجـ القجرة عمى التخكضد كتأثضخ ىحه السادة السخجرة عمى العقل,-
 ىحا يكػف سبب في العجيج مغ الحػادث.

انيضار االقتراد الجاخمي لمسجتسع, حضث انتذار السخجرات فالستعاشي ال يقػػ عمى العسل اك -
 تقجيع أؼ عسل لشفدو اك لغضخه.

االنيضار األخبلقي داخل السجتسع, بدبب سػء الخقابة عمى الذباب كانتذار الدمػكضات -
 اإلجخامضة في السجتسع.

انتذار االمخاض السعجية بدبب تبادؿ الحق خبلؿ التعاشي, كمغ ىحه األمخاض اإليجز كفضخكس -
 سي كغضخىا مغ األمخاض السعجية الخصضخة.

 اف ػػػػػػػػػػقمة العسالة, بدبب اإلدماف يجعل الذخز ال يقػػ عمى التخكضد اك القضاـ بأؼ عسل كأف ك-
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, 2015ف غضخ اجتساعي. )آؿ خمضفة. نػرة إبخاىضع, بدضط, كيتجو السجمغ لدمبضو كاالنصػاء كيكػ 
 (.100ص 

 السخجرات عمى السخة. أضخار
التفكظ األسخؼ يعتبخ مغ أكبخ السذاكل التي تشتج عشو, فإف األمخ يرل الى االنفراؿ إذا -

 كاف أحج الدكجضغ مجمغ.
غ األمػاؿ كمع تجىػر الػضع السالي لؤلسخة, كذلظ ألف تعاشي السخجرات يتصمب دفع الكثضخ م-

 اختبلؼ الصخيقة التي سػؼ يحرل بيا عمى الساؿ فإف ىحا سػؼ يدبب تجىػر مالي لؤلسخة.
نبح االسخة التي يػجج بيا فخد مجمغ اجتساعضًا, فالسحضط االجتساعي يتجشب مخالصة السجمشضغ -

 خػفا عمى نفديع كاىميع.
 كعجـ القجرة عمى االنفاؽ عمضيع.عجـ القجرة عمى تعمضع األبشاء بدبب تجىػر الػضع السالي -
 إنجاب أشفاؿ مذػىضغ نتضجة ادماف األـ كتعاشضيا لمسخجرات خبلؿ فتخة الحسل.-
العشف األسخؼ فإف تعاشي السادة السخجرة يكػف سبب في زيادة العشف كالخغبة في أذية -

 السحضصضغ.
 سبل الػقاية مغ السخجرات.

انتذار السخجرات, لكي يكػف السجتسع مجتسع سمضع يػجج العجيج مغ شخؽ الػقاية كالحج مغ -
قادر عمى الشيػض كمػاكبة التقجـ كالتصػر, كيدتصضع الترجؼ لكل ما يسكغ حجكثو مغ كػارث 

 شبضعضة اك غضخىا.
نذخ الػعي داخل السجتسع بسخاشخ السخجرات كما يشتج عشيا, كما يؤؿ الضو حاؿ السجمغ -

 كاسختو كتأثضخه عمى السحضصضغ بو.
 االبتعاد عغ أماكغ اإلدماف, لمبضئة تأثضخ كبضخ عمى الفخد كعمى الدمػكضات التي يقـػ بيا.-
أف يتع التعامل مع جسضع االمخاض الشفدضة التي يعاني مشيا السجمغ, الف لػال الزغػط الشفدضة -

 كعجـ قجرتو عمى مػاجيتيا كالترجؼ ليا لسا اتجو لئلدماف.
كفي نفذ الػقت يتع تعديد الثقة بالشفذ, كتعديد الحات لجػ  كجػد رقابة أسخية عمى األبشاء-

السجمغ بحضث يذعخ بأنو يدتصضع مقاكمة اإلدماف كالتخمز مشو, كاالبتعاد عسغ كاف الدبب في 
دخػلو ليحه الجائخة القجرة, كخمق  بضئة ججيجة تذجه الضيا بسا ىػ يحبو كيخغبو, كلضدت بضئة 

لئلدماف, يجب عمضشا فيع السجمغ كما يحب كما يخغب فضو, فعجما يخفزيا كال يخغبيا فضخجع الفخد 
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يتػفخ لو ما يخغب سػؼ يكػف لجيو العـد كاإلرادة لكي يتخمز مغ ىحا الدع القاتل.)الجيشي, 
 (104, ص 2018إبخاىضع مبارؾ الجػر, 

 كيف يسكغ تجارؾ مخاشخ كأضخار اإلدماف عمى الفخد كالسجتسع.
خضخ مغ العبلج, كاف الخبخاء كالسخترضغ يؤكجكف بأف درىع كقاية خضخ  عمضشا أف نعي بأف الػقاية

مغ قشصار عبلج, كاف الػقػع في ىحا الصخيق الػعخ كالعالع السطمع يكػف نيايتو اليبلؾ لمسجمغ 
كلمسحضصضغ بو, فسا ال يعمسو كل متعاشي لتمظ الدسػـ بأف اإلدماف مخض مدمغ كيرعب عبلج 

ؼ, فإف في البجاية يكػف التعاشي اختضارؼ كيتحػؿ إلى تعاشي اإلدماف فيػ لضذ شخيق كرد
 قيخؼ, لحا يجب الدعي في شخيق التعافي قبل فػت األكاف. 

االتجاه لمصب الشفدي الحؼ يذفي السجمغ كيعصضو القجرة كاإلرادة عمى تخؾ السخجرات كاالبتعاد 
بات كالسذاكل التي تػاجيو, عشيا, كيجعمو يبشي افاؽ ججيجة لمحضاة, كسا يسكشو مغ تجاكز العق

فبسعالجة الذخز نفدضا نكػف قج خمقشا شخز ججيج بأفكار كمبادغ كقضع كاىجاؼ مختمفة تسامًا 
 عغ الذخز السجمغ.

يجب عمى الجكلة كضع قػانضغ تحج مغ التجارة بالسخجرات, بحضث تتخح كافة التجبضخ االزمة لمحج  
مغ انتذار السخجرات, قفل الحجكد, ككضع قػانضغ صارمة تحج مغ محاربة تيخيب السخجرات, 

 كالتجارة بيا كتعاشضيا.
سيع بخصخ عسل تحالضل دكرية عمى التبلمضح في السجارس مغ سغ العذخ سشػات, كتعمض
 السخجرات, كعػاقبيا عمى العقل كالجدع, كما تحجثو مغ جخائع بجكف كعي السجمغ.

تػعضة األىل بخصخ السخجرات كعجـ الخػؼ مغ السحضط االجتساعي كجعل سسعة االسخة أىع مغ 
 صحة الفخد السجمغ, اك التدتخ عمى الفخد السجمغ داخل االسخة, كاالببلغ عشو بأسخع كقت.

نؤكج بأنو ال يػجج عبلج تاـ كمتخرز لمسجمغ, كلكغ ىشاؾ كسائل مغ شأنيا  مغ السيع اف
السداعجة في ذلظ, حضث ال يػجج عقار يأخحه السجمغ فضربح غضخ مجمغ اك يكف عغ التعاشي 

 أك يذفى. 
 :ىشاؾ أساليب اتبعت مع مغ نجػا مغ اإلدماف كىي

 ي.إرادة قػية كرغبة اكضجة مغ السجمغ في اإلقبلع عغ التعاش
 رعاية صحضة أكضجة تيتع برحة الجدع.

 رعاية نفدضة مخكدة كرعاية اجتساعضة متخررة.
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 تغضضخ محضط أك بضئة رفقاء الدػء السجمشضغ.
 شغل أكقات الفخاغ لمستعاشي.

 تقػية الػازع الجيشي.
 القزاء عمى أسباب تعاشي السخجرات.

 قػمات أساسضة كىي:العبلج الدمػكي كمشيا شخيقة بػدف كالتي تعتسج عمى ثبلثة م
 تجريب السجمغ عمى مبلحطة الحات.
 تجريب السجمغ عمى تقضضع الحات.

بخمجة تعجيل الدمػؾ بشاء عمى السعصضات التي يتع التػصل إلضيا.)األصفخ. احسج عبجالعديد, 
 (.122, 2010ص 

 الخاتسة.
كلسا يتختب عمضيا  تعج مذكمة تعاشي السخجرات مغ السذكبلت التي تؤثخ في بشاء السجتسع كأفخاده

مغ آثار اجتساعضة كاقترادية كنفدضة سضئة عمى الفخد كاالسخة كالسجتسع, فيي ضاىخة اجتساعضة 
مخضضة تجفع إلضيا عػامل عجيجة, بعزيا يتعمق بالفخد كالبعس باألسخة كالثالث بالبشاء االجتساعي 

 ككل.
البذخية التي تديع في عسمضة  تتسثل اآلثار االقترادية لتعاشي السخجرات في انعجاـ العشاصخ

البشاء كالتشسضة, فضعج الستعاشي خدارة عمى نفدو كعمى السجتسع, مغ حضث انيع قػػ عاممة 
معصمة عغ العسل كاإلنتاج كيعضذػف عالو عمى ذكييع كعمى السجتسع, كاف انتجػا يكػف ضعضف 

نػا عػائق لمبشاء كالتشسضة, ال يحجث اثخ مغ اثار البشاء كالتشسضة لمسجتسع, بل مغ السسكغ اف يكػ 
 فاإلنتاج كالعسل يتصمب عقػؿ كاجداـ صحضة, تبحث عغ التصػر كالتفػؽ.

مغ الشاحضة االجتساعضة, فالستعاشي يسثل خصخ عمى حضاة اآلخخيغ, مغ حضث أنيع عشرخ قمق 
كاضصخاب ألمغ السجتسع في سعضيع لمبحث عغ فخيدة يقتشرػنيا اك نرب اك سخقة, أك 

لػف مغ الػاف الشرب السخالف لمقانػف, كانيع يذكمػف خصخ كبضخ عمى انفديع مسارسة أؼ 
كعمى حضاتيع, حضث يقػدىع في الشياية الى اف يكػنػا شخرضات سضكػباتضو أك إجخامضة أك حاقجة 
عمى السجتسع ال تعخؼ سبضل ألىجافيا اال العجكاف اك الزغط, كمغ تع يجج نفدو عخضة لمسخض 

 اك االنصػاء عمى الشفذ كعجـ مذاركة االخخيغ في بشاء السجتسع. الشفدي اك االندحاب
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 تػصيات الجراسة:
دعػة السؤسدات التخبػية كالتعمضسضة إلى ادراج السػاضضع التي تتبشى الحج مغ انتذار تعاشي 

 السخجرات, في السشاىج الجراسضة في مخاحل التعمضع السختمفة.
 السخجرات مغ خبلؿ الخصب كالػعع كاإلرشاد. تفعضل دكر السؤسدات الجيشضة في مكافحة

الشطخة الذسػلضة لسعالجة قزايا السخجرات في السجتسع مغ خبلؿ التخصضط كالتشدضق بضغ الجيات 
 السعشضة.

 يجب عمى االسخة اف تحتػؼ األبشاء, كاف تقػؼ الرمة باهلل كالتقخب الضو لسى الفخاغ الخكحي لجييع.
األبشاء ألصجقائيع, سػء الجضخاف اك السجرسة اك الشادؼ اك  يجب اف تيتع االسخة في اختضار

 غضخىا.
عجـ غضاب الػالجيغ كانذغاليع عغ األبشاء لفتخات شػيمة, ألف ذلظ يجعل األبشاء عخضة لمزضاع 

 كالػقػع في مياكؼ اإلدماف.
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 السخاجع.
العخبي,  األصفخ. أحسج عبج العديد, عػامل انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات في السجتسع .1

 .2010, 1جامعة نايف لمعمـػ األمشضة, الخياض, ط
, 2آؿ خمضفة. نػرة إبخاىضع, فاعمضة عبلج السجمشضغ في مسمكة البحخيغ, الجامعة األردنضة, ط .2

2015 . 
الجيشي. إبخاىضع بغ مبارؾ الجػر, السخجرات كاثارىا عمى الفخد كالسجتسع, الجار العخبضة,  .3

 .2018, 2القاىخة, ط
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 دراسة عمى عيشة مغ شمبة الجامعات الميبية :الػصع الجتساعي السختبط بتعاشي السخجرات
 جامعة السخقب، ليبيا - كمية اآلداب - سالع قخيفة. فائدة د

 جامعة شخابمذ، ليبيا  -د. جسيمة اليادي مفتاح بغ دمحم

 السمخز 
شمبة الجامعات نحػ التعخؼ عمى مدتػػ شضػع الػصع االجتساعي بضغ ىجفت الجراسة إلى 
في مدتػػ شضػع الػصع االجتساعي بضغ شمبة الجامعات , كىل ىشاؾ إختبلؼ متعاشي السخجرات

كأتبعت الباحثة نسط الجراسات الػصفضة  نحػ متعاشي السخجرات تعدػ لستغضخات الجشذ كالعسخ,
مغ ( 178جسو )التحمضمضة, كتع ترسضع إستبانة بيجؼ جسع البضانات مغ عضشة الجراسة التي بمغ ح

 كتػصمت الجراسة إلى أف , عاما( 24إلى18)تخاكح السجػ العسخؼ ليع مغ شمبة الجامعات, 
مختفع كىحا ما أكضحتو القػة الشدبضة, كاف مدتػػ الػصع االجتساعي نحػ متعاشي السخجرات 

(. كسا أضيخت 5.05كإنحخاؼ معضارؼ ), (76.67%( بستػسط مخجح )88.12حضث بمغت )
 كجػد فخكؽ في مدتػيات الػصع االجتساعي تخجع لستغضخ الجشذ لرالح الحكػر,نتائج الجراسة 

يرل إلى مدتػػ الجاللة مدتػيات الػصع االجتساعي كفقًا لستغضخ العسخ عجـ كجػد تبايغ في ك 
     السعشػية.

 الجامعات, السخجرات, لضبضا.الػصع االجتساعي, شمبة  الكمسات السفتاحية: 
ABSTRACT                                

The study aimed to identify the level of prevalence of social stigma 

among university students towards drug users، and is there a difference in 

the level of prevalence of social stigma among university students 

towards drug users due to gender and age variables، and the researcher 

followed the pattern of analytical descriptive studies، and a questionnaire 

was designed with the aim of collecting data from The study sample، 

whose size was (178) of university students، their age ranged from (18 to 

24) years، and the study concluded that the level of social stigma towards 

drug users was high، and this was explained by the relative strength، 

which reached (88.12%) with a weighted average of (76.67). )، and a 

standard deviation (5.05). The results of the study also showed that there 
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are differences in the levels of social stigma due to the gender variable in 

favor of males، and there is no difference in the levels of social stigma 

according to the age variable up to the level of moral significance. 

Keywords: social stigma، university students، drugs، Libya. 

 السقجمة
, فيي تعج ضاىخة تعاشي السخجرات أحجػ أكبخ التحجيات التي تػاجييا السجت سعات اإلندانضة الضـػ

مذكمة تعع جسضع البمجاف مغ أغشاىا إلى أفقخىا, فيي لع تعج مقرػرة عمى شخيحة معضشة مغ 
كبسدتػػ ثقافي محجكد, بل تفاقست حتى أصبحت مذكمة تعاني مشيا  السجتسع تتدع بعسخ معضغ

 شخائح السجتسع بسختمف مدتػياتيا.
مغ اإلدماف فحدب, بل يعانػف مغ الػصسة االجتساعضة  أف األفخاد متعاشي السخجرات اليعانػف 

التي تعج مغ السذكبلت الخئضدة التي تػاجييع كأسخىع, حضث تؤكج بعس الجراسات عمى أف 
الػصسة السختبصة بالسجمشضغ كأسخىع تجعميع يعجدكف عغ التفكضخ اإليجابي, كسا يذعخكف بالخدؼ 

ج أفخادىا كال يدعػف لمعبلج كشمب الخعاية كالعار في السجتسع مسايجعميع يخفػف إدماف أح
 ( .2021الرحضة خػفًا مغ تمظ الػصسة )لضثي, 

 مذكمة الجراسة 
مذكمة تعاشي السخجرات كاإلدماف عمضيا ضاىخة خصضخة عمى كافة السدتػيات آلثارىا السجمخة عمى 

قباؿ عمى تعاشي الفخد كاألسخة كالسجتسع, إذ تجؿ اإلحراءات كالبضانات الجكلضة عمى تدايج اإل
السخجرات, كقج تفاقست مذكمة السخجرات في الدشػات األخضخة كأصبحت مذكمة عالسضة تذغل 
السدئػلضغ كاألجيدة السعشضة محمضًا كدكلضًا, كسا تدببت في مذكبلت أخخػ كالفقخ كالتدػؿ كالدخقة 

فخد كالسجتسع, كأنػاع مختمفة مغ الجخائع, مسا يؤدؼ إلى تفكظ السجتسعات كانيضار الرحة لم
 كإنتذار اإلنحخاؼ برػر مختمفة.

, مع  تعاشي السخجرات  فقج أضحت  قزضة كاحجة مغ أصعب السدائل التي تػاجو عالع الضـػ
تشامي آثارىا كاسعة الشصاؽ عمى صحة كرفاه األفخاد كأسخىع كمجتسعاتيع, ككحلظ عمى أمغ 

الرادر عغ مكتب األمع الستحجة  عالسيالبمجاف كتشسضتيا السدتجامة, ككفقا لتقخيخ السخجرات ال
 ممضػف  275حػالي , فإف 2021( لدشة UNODCالسعشي بالسخجرات كالجخيسة )

 خ ػػػاستخجمػا السخجرات في جسضع أنحاء العالع في العاـ الساضي الحؼ شيج اضصخابات غض شخز
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 .2010في السائة عغ عاـ  22, كذلظ بديادة قجرىا 19-مدبػقة ناجسة عغ جائحة كػفضج
  كسا جاء في التقخيخ مايمي:

  في  22, ارتفع عجد األشخاص الحيغ يتعاشػف السخجرات بشدبة 2019-2010بضغ عامي
 السائة, جدء مغ ذلظ يعػد إلى زيادة عجد سكاف العالع.

  في السائة  4, كىػ ما يسثل 2019ممضػف شخز القشب في عاـ  200استخجـ ما يقخب مغ
 مغ سكاف العالع.

  في السائة خبلؿ العقج الساضي. 18متعاشي القشب بشحػ زاد عجد 
  في  0.4, أؼ ما يعادؿ 2019ممضػف شخز تعاشػا الكػكايضغ في عاـ  20ما يقجر بشحػ

 السائة مغ سكاف العالع.
  شخز مغ جخعات زائجة مغ السػاد األفضػنضة في الػاليات  50,000تػفي ما يقخب مغ

 .2010ف رقع عاـ , أؼ أكثخ مغ ضع2019الستحجة في عاـ 
 .الفشتانضل كمثضبلتيا متػرشة اآلف في معطع الػفضات 

استقخ عجد السشذصات السػجػدة عمى السدتػػ العالسي في الدشػات األخضخة عشج أكثخ بقمضل مغ 
(, فضسا انخفس العجد الفعمي لمسػاد السشذصة التي تع تحجيجىا ألكؿ 2019في  541مادة ) 500

 (.unodc, 2021) 2019ك 2013بضغ عامي  71إلى  213ي مغ مخة عمى السدتػػ العالس
كيعج السجتسع المضبي كاحجًا مغ ىحه السجتسعات السعخضة لتجاكؿ السخجرات كإدمانيا, كىحا ماتذضخ 
إلضو البضانات الرادرة عغ ضبصضات اإلدارة العامة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة, ففي عاـ 

متيع(, ككانت كسضة السػاد السخجرة  1892قزضة,  1317ستيسضغ )بمغ عجد القزايا كال 2019
 44.419.438), كجع ىضخكيغ( 1.806.005), كجع حذضر( 2467.264.558السزبػشة )
كبمغ عجد الستيسضغ , لتخ خسػر( 133524) , أقخاص ىمػسة( 869295), كجع كػكايضغ(

 116عخب,  198لضبضػف,  1578), إناث( 27ذكػر,  1865حدب الجشذ كالجشدضة )
 .أجانب(

ككانت كسضة , متيع( 1182قزضة,  824عجد القزايا كالستيسضغ ) 2020كبمغت في عاـ 
, كجع ىضخكيغ( 0.170.002), كجع حذضر( 851.746.260السخجرات السزبػشة )

كبمغ عجد , لشخ خسػر( 26749), أقخاص ىمػسة( 1657739), كػكايضغ( 3.612.676)
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 72عخب,  62لضبضػف,  1048), إناث( 8ذكػر,  1174دضة )الستيسضغ حدب الجشذ كالجش
 ( .2021)كزارة الجاخمضة,  أجانب( 

فتعاشي السخجرات كاألدماف عمضيا مػجػداف في جسضع أنحاء العالع, كغالبًا مايػاجو السجمشػف 
عمى السخجرات سمػكضات تسضضدية غضخ إندانضة كأنطسة رعاية صحضة متخددة في تقجيع الخجمات, 

 & Sattlerلبًا مايكػف التعخض لمتسضضد بسثابة عائق أماـ تمقي السداعجة كالعثػر عمى عسل )كغا
et al, 2021. ) 

كتعج الػصسة االجتساعضة نحػ متعاشي السخجرات حاجدًا, يحػؿ دكف السعالجة كالػقاية, فعمى 
جتساعضة السدتػػ االجتساعي, فإف كصسة السخجرات تقمل مغ الجعع االجتساعي لمبخامج اال

لسكافحة السخجرات كلسداعجة السجمشضغ, حضث غالبًا مايػصع السجمغ بإدمانو كيشطخ إلضو السجتسع 
مسا يػلج لجيو شعػر بالخػؼ  نطخة إزدراء كدكنضة, كتمترق بو صفة مجمغ حتى بعج شفاءه,

ت الػفضات كالخغبة في اإلنعداؿ كالػحجة كتجني تقضضع الحات, األمخ الحؼ إنعكذ عمى إرتفاع معجال
 ( .Goodyearly & et al, 2019بدبب الجخعات الدائجة مغ السػاد األفضػنضة )

إذ أف كصسة اإلنحخاؼ التي يرف بيا السجتسع الذخز السجمغ عمى تعاشي السخجرات,  
تعخضو كتعخض أفخاد أسختو إلى كثضخ مغ السزايقات االجتساعضة . كقج تدج أمامو كأماـ أفخاد 
أسختو سبل العضر الكخيع كالحضاة االجتساعضة اليادئة السدتقخة . كقج تذكل ىحه السزايقات مضػال 

سسارسة العشف كالدمػؾ العجكاني . كمغ بضغ ىحه السزايقات, نطخات االزدراء كالجكنضة مغ قػية ل
قبل بعس أعزاء السجتسع الحؼ يعضر فضو حتى كاف كاف يسارس عسبًل شخيفًا كأعمغ عغ نجمو 
كتػبتو كسمظ سمػكًا حدشًا في السجتسع . كقج يتعخض مثل ىحا الذخز إلى اإليحاء مغ قبل 

كبخاصة عشجما يدتخجـ ضجه بعس الكمسات كاأللفاظ , كخامتو ككبخيائو كإنداف اآلخخيغ كجخح
الجارحة أك عشجما يكػف عخضة لمتيكع كالدخخية كالشقج البلذع . كقج ترل ىحه السزايقات إلى 

كال يبادلػنو الديارات أك , فبل يدكره أك يكمسو احج, درجة تصبضق الفرل أك العدؿ االجتساعي ضجه
كعشجئح يربح التكضف االجتساعي في البضئة  شئػنيع االجتساعضة السختمفة,يذخكػنو في 

كقج يتختب عمى ذلظ كثضخ مغ السخاشخ لعل  االجتساعضة التي يعضر فضيا أمخا بالغ الرعػبة,
كمغ ىشا جاءت الحاجة لمجراسة (, 2013أىسيا جسضعًا العػدة إلى تعاشي السخجرات )عضاد, 

كربًا لمػقػؼ عمى بضاف مجػ شضػع الػصع االجتساعي نحػ متعاشي الحالضة حضث تعج مصمبًا ضخ 
 السخجرات بضغ شمبة الجامعات. كذلظ مغ خبلؿ محاكلة اإلجابة عمى التداؤالت التالضة:
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 مامدتػػ شضػع الػصع االجتساعي بضغ شمبة الجامعات نحػ متعاشي السخجرات؟ -1
الػصع االجتساعي بضغ شمبة ىل ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائضة في مدتػػ شضػع  -2

 الجامعات نحػ متعاشي السخجرات تعدػ لستغضخات الجشذ كالعسخ؟
 أىسية الجراسة:

 تأتي أىسضة الجراسة مغ اإلعتبارات التالضة:
تشبع أىسضة ىحه الجراسة مغ أىسضة السػضػع بحج ذاتو, بإعتبارىا تتشاكؿ قزضة مجتسعضة تيجد  -1

 سمبضة شػيمة السجػ عمى الفخد كاألسخة كالسجتسع.كضاف السجتسع كتتخؾ تأثضخات 
الخخكج ببعس الشتائج كالتػصضات التي قج تديع في الحج مغ الػصع االجتساعي كالتغمب  -2

عمى السذكبلت الشاتجة عغ ىحه الطاىخة كتدكيج الجيات ذات العبلقة بالسؤشخات التي يجب 
 مخاعاتيا في التعامل مع ىحه الطاىخة .

ىحه الجراسة مخجعًا يدتفضج مشو بعس السيتسضغ بطاىخة الػصع االجتساعي كتفشح قج تكػف  -3
 أبػاب ججيجة لمبحث أماـ الجارسضغ لتشاكؿ جػانب أخخػ مغ ىحه الطاىخة .

في دراسة مجػ شضػع الػصع االجتساعي نحػ  –عمى حج عمع الباحثة  –تعج الجيج األكؿ  -4
بسا يداىع في تذجضع الجراسات كالبحػث في ىحا فخ , متعاشي السخجرات بضغ شمبة الجامعات

 السجاؿ.
 أىجاؼ الجراسة:

 تتحجد أىجاؼ الجراسة الحالضة في:
 التعخؼ عمى مدتػػ شضػع الػصع االجتساعي بضغ شمبة الجامعات نحػ متعاشي السخجرات. -1
 التعخؼ عمى مجػ اإلختبلؼ في مدتػػ شضػع الػصع االجتساعي بضغ شمبة الجامعات نحػ -2

 متعاشي السخجرات تعدػ لستغضخات الجشذ كالعسخ.
 مفاىيع الجراسة

 اشتسمت الجراسة عمى السفاىضع اآلتضة:
  :Stigmaالػصع  -1

 .العار, كالعضبُ  :الَػْصعُ يعخؼ لغة: 
َسو .عابو َكَصَسوُ  ك َمو :َكصَّ َسو ك.فتَّخَه ككدَّ  (.1989آلسو )مرصفى كآخخكف,  َكصَّ
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بأنو إلحاؽ أك إلراؽ مدسضات غضخ مخغػب فضيا بالفخد مغ جانب كيعخؼ الػصع إصصبلحًا:  
اآلخخيغ عمى نحػ يحخمو مغ التقبل االجتساعي أك تأيضج السجتسع, إلنو شخز مختمف عغ بقضة 
األشخاص في السجتسع, كيكػف ىحا اإلختبلؼ في خاصضة مغ خرائز الجدع أك العقل أك 

عغ السجتسع الحؼ يعضر فضو كمخفػض مشو مسايجعمو الشفدضة أك االجتساعضة التي تجعمو مغتخبًا 
 (.Deborah, 2001يذعخ بشقز التػازف الشفدي كاالجتساعي )
( الػصسة بإنيا عبلمة خدؼ أك عار أك رفس, تمترق WHOكتعخؼ مشطسة الرحة العالسضة )

دبب باألفخاد السزصخبضغ مغ خبلؿ رفس اآلخخيغ ليع كإزدرائيع, كيشتج عشو عدؿ األفخاد, كالت
 (.2014في إضصيادىع كتسضضدىع كالسزايقة عمضيع )أبػسبضتاف, 

  Drugsالسخجرات  -2
تعخؼ السخجرات إصصبلحًا: مادة خاـ أك مدتحزخة, قج تكػف مشبية أك مدكشة, بحضث إذا 
استعسمت لغضخ األغخاض الصبضة كالرشاعضة, فإف مغ شأنيا أف تؤدؼ بالفخد إلى حالة مغ التعػد 

ق بو أضخار جدسضة, كنفدضة, كاجتساعضة, كتستج اآلثار لتذسل السجتسع )بجكؼ, كاإلدماف فتمح
1977.) 

كتعخؼ السخجرات قانػنضًا بأنيا مجسػعة السػاد السحجثة لئلدماف, يؤدؼ تعاشضيا إلى تدسع الجياز 
العربي, كيحزخ تجاكليا أك زراعتيا أك صشاعتيا إال ألغخاض محجدة كبتخخضز قانػني, 

ضػف كمذتقاتو, كالحذضر, كعقاقضخ اليمػسة, كالسشذصات, كالكػكايضغ )العذساكؼ, كتذسل: األف
1995.) 

 اإلشار الشطخي كالجراسات الدابقة
 أكلا: الػصع الجتساعي السختبط بتعاشي السخجرات

ضاىخة الػصع االجتساعي لضدت حجيثة كليا امتجادات تاريخضة, تدامشت سابقًا مع أكيئة اجتاحت 
كخمفت العجيج مغ السخضى كالػفضات كسخض الدارس كاإليبػال كأخضخًا كػركنا, كأصبح العالع 

ارتباط ىحه الطاىخة باألمخاض السعجية ارتباشًا كثضقًا كأنتج العجيج مغ أنػاع الدمػؾ غضخ السخغػب 
 فضو كالخفس المفطي كالجدجؼ لمسرابضغ كأسخىع.

ات في مػضػع الػصسة كتصبضقاتيا, كيخػ ( مغ أىع األسيامGoffmanكتعج اسيامات جػفساف )
جػفساف أف الػصسة شعػر يعكذ خدؼ اإلنداف كبذػه صػرتو أماـ نفدو, كيجعمو يذعخ بأنو 
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ناقز كلجيو العجيج مغ العػائق اماـ الجساعة التي يشتسي إلضيا, مسا يتدبب لو في العجيج مغ 
 (.2020السذاعخ الدمبضة )مرصفى, 
 غ تقدضع الػصع إلى نػعضغ رئضدضغ: كيخػ بعس العمساء إنو يسك

الػصع االجتساعي: كيتسثل في الذعػر الحؼ يبلـز السجتسع تجاه الفخد, كيؤدؼ إلى تجاىمو  -
 كتجشبو كالخػؼ مشو أحضانا, كالتقمضل مغ أىسضتو.

الػصع الحاتي: كيتسثل في الذعػر الحؼ يبلـز السخيس تجاه السخض, كيجعل السخيس يعتدؿ  -
 (.2018خه بالخجل, األحباط, الحدف, كلػـ الحات كتجني الشطخة لمحات )بغ الدايح, الشاس, كيذع

فالػصع االجتساعي ترشضفات ُتمرق بذخز أك مجسػعة مغ األشخاص, كبالتالي تسّضدىع عغ 
شخيق تدمضط الزػء سمبًا عمضيع كعدليع عغ اآلخخيغ. عشجما يتّع تكػيغ معتقجات كأفكار معّضشة 

فإف ذلظ يسكغ أف يؤدؼ إلى سمػكضات كأفعاؿ سمبضة مغ شأنيا أف  –لجساعات تجاه األفخاد كا
تكػف ضارة لمغاية, بل كخصضخة في بعس الحاالت, فضسكغ آلثار الػصع أف تزخ بالرحة 
العقمضة لمذخز, كسا يسكشيا أف تؤدؼ إلى العدلة االجتساعضة, كاالكتئاب, كالسعاناة مغ الػحجة, 

لتساسظ االجتساعي. لكغ مغ خبلؿ التعمضع كرفع مدتػػ الػعي, يسكغ كانتذار الخػؼ كانعجاـ ا
 Unicefالحج مغ القػالب الشسصضة كاستبجاؿ السػاقف بالسعمػمات التي تدتشج إلى الحقائق )

Sudan, 2020 ). 
ففي حالة تعاشي كادماف السخجرات يحجث تحفضد متدايج لسدتػػ الػصع االجتساعي, حضث يعضر 

 أك بالحنب شعػراً  السجمغ يعضرؿ السختمفة لمػصع كالتسضضد, كصع الحات حضث الستعاشي األشكا
 أك مجخما كاف لػ كسا  السجمغ مع التعامل فضيا يتع التي السجتسعات في ذلظ كبحجث بالخػؼ.
 في الػصع أشكاؿ مغ الشػع ىحا السجمغ أنضعضر حضث السحدػس الػصع األخبلؽ, سيء

 مغ بالخغع كالتسضضد الػصع مطاىخ تخفي كالتي ,بالرست لياأفعا ردكد تتدع التي السجتسعات
 كمساتيع في بو كيذعخ اآلخخيغ, عضػف  في كيخاه  الػصع, مغ الشػع بيحا السجمغ يذعخ كجػدىا؛
 مغ متعجدة أنػاعا السجمغ الذخز يحذ عشجما يحجث كالتسضضد معو, كتعامبلتيع كىسداتيع
 فضو يعضر الحؼ السجتسع أفخاد بيا يتحخؾ عمشضة كترخفات مذاعخ عغ الشاتج االجتساعي التسضضد
 (.2013 )بمكبضخ, ضسشو يعسل أك
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  الدابقة الجراسات ثانياا:
  العخبية الجراسات

( ىصجفت الجراسة إلي معخفة مدتػػ الػصع ااالجتساعي لجػ عضشة مغ 2018دراسة )بغ الدايح, 
كشبق استبضاف الػصع ااالجتساعي مغ إعجاد السجمشضغ, كتع استعساؿ السشيج  الػصفي التحمضمي 

( مجمشًا يتمقػف العبلج بسخكد الػسضط لعبلج السجمشضغ باألغػاط,  20الباحثة عمى عضشة قجرتً ب )
 .كأضيخت الشتائج كجػد مدتػػ مختفع مغ الػصع لجػ عضشة الجراسة

  األجشبية الجراسات
مقارنة السػاقف العامة حػؿ إدماف السخجرات  ( إلى Barry & et al, 2014ىجفت دراسة )

كاألمخاض العقمضة, لسقارنة السػاقف حػؿ كصسة العار كالتسضضد كفعالضة العبلج كالجعع, تع إجخاء 
السدتجضبضغ لجييع  أف كتسثمت الشتائج في , ( مذارؾ709مدح كششي عمى شبكة اإلنتخنت شسل )

كاف السدتجضبػف آراء سمبضة بذكل ممحػظ تجاه األشخاص الحيغ يعانػف مغ إدماف السخجرات, 
كأكثخ تذكًكا , أكثخ استعجاًدا لقبػؿ السسارسات التسضضدية ضج األشخاص السجمشضغ عمى السخجرات

 .تيعكأكثخ مضبًل لسعارضة الدضاسات التي تيجؼ إلى مداعج, في فعالضة العبلجات
( التي ىجفت إلى تقضضع مػاقف السيشضضغ الرحضضغ تجاه Van Boekel & et al, 2015دراسة )

السخضى الحيغ يعانػف مغ اضصخابات تعاشي السخجرات, كمعخفة عػاقب ىحه السػاقف الدمبضة 
عمى تقجيع الخعاية الرحضة ليؤالء السخضى, كذلظ مغ خبلؿ مخاجعة السقاالت السشذػرة بضغ 

كجاءت نتائج الجراسة مؤكجة أنو لجػ السيشضضغ الرحضضغ عسػمًا مػاقف , (2011-2000عامي )
سمبضة تجاه السخضى الحيغ يعانػف مغ اضصخابات تعاشي السخجرات, تداىع في رعاية صحضة 

 دكف السدتػػ األمثل ليؤالء السخضى.
تي تؤثخ عمى ( ىجفت إلى معخفة العػامل الSattler & et al, 2017دراسة ستالخ كآخخكف )

كصسة العار, كمجػ تأثضخ الخرائز الفخدية لمسجمشضغ عمى مػاقف الػصع تجاىيع, كمجػ تأثضخ 
خرائز السدتجضب عمى مدشػػ الػصع تجاه األشخاص الحيغ يعانػف مغ إدماف السخجرات, 

( مذاركًا عبخ اإلنتخنت مغ مختمف فئات 2857حضث تع اجخاء مدحًا عاممضًا كامبًل عمى )
سع, لتقضضع السعتقجات الستعمقة بالػصع كالمػـ كالخػؼ, كأكجت الشتائج تقمضل العجيج مغ السجت

مػاقف الػصع تجاه اإلناث كاألصغخ سشًا, في حضغ زاد مدتػػ الػصع كمسا زادت مجة اإلدماف 
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كالتأثضخ االجتساعي لمتعاشي, كسا قممت خرائز السدتجضبضغ مغ كصسة العار, حضث عبخت 
 بػف األقل سشًا كذكؼ التعمضع العالي عغ استجابات أقل كصسة لمعار.الشداء كالسجض

( بجراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى مدتػػ Mburu & et al, 2018كقامت مػبخك كآخخكف )
( مجمشة تع اختضارىغ عذػائضًا, 45الػصسة لجػ مجمشات السخجرات, تكػنت عضشة الجراسة مغ )

جت نتائج الجراسة أف الشداء السجمشات يػاجيغ أشكااًل مختمفة كتسثمت أداة الجراسة في السقابمة, كأك
مغ الػصسة االجتساعضة الخارجضة كالحاتضة, ككانت أىع أشكاؿ الػصع شضػعًا الخفس االجتساعي, 
كالشبح, كالعدلة االجتساعضة, كانخفاض تقجيخ الحات, كتأخخ الحرػؿ عمى الخجمات الصبضة 

 السقجمة في السؤسدات.
( إلى التعخؼ عمى اإلختبلؼ في كصسة العار تجاه Word, Elliott, 2020) ىجفت دراسة

األشخاص السجمشضغ عمى السػاد األفضػنضة, تبعًا إلختبلؼ العخؽ كالصبقة االجتساعضة كجشذ 
الذخز الحؼ يدتخجـ السػاد األفضػنضة, كالصبقة االجتساعضة كجشذ الفخد الحؼ يقضسيا, كتع إختضار 

عذػائضًا, بإرساؿ استصبلع عبخ اإلنتخنت إلى شبلب البكالػريػس, لغخض قضاس ردكد السذاركضغ 
األفعاؿ بسا في ذلظ كصسة العار عمى مقاالت قرضخة ترػر فخدًا مجمشًا إما أسػد أك أبضس, 
ذكخًا أك أنثى, كمغ شبقة عاممة أك متػسصة, كأكجت الشتائج ارتفاع مدتػػ الػصع التي تع التعبضخ 

 ه البضس كأفخاد الصبقة العاممة مغ مدتخجمي السػاد األفضػنضة, ككاف تأثضخ الجشذ قمضل.عشيا تجا
( التي ىجفت إلى التعخؼ عمى العػامل التي Sattler & et al, 2021دراسة ستالخ كآخخكف )

تؤثخ عمى الػصع, كأختبلؼ كصسة العار لجػ الخجاؿ كالشداء في إيخاف, بإستخجاـ استبضاف 
( إناث, كأضيخت الشتائج كصسة عار أعمى 320( ذكػر, )320سمت عضشة الجراسة )اإلسشاد,  كش

إذا استخجـ الستعاشي عقاقضخ أقػػ, أك أضيخ سمػكًا عجكانضًا, أك كاف لجيو رغبة أقل في الدضصخة 
عمى السخجرات, كسا زادت السعخفة الحاتضة عغ األدماف أك تعاشي السخجرات مغ بعس أشكاؿ 

 يت ىحه الشتائج جدئضًا بضغ الحكػر كاإلناث.الػصع, كقج تقار 
  :تعقيب عاـ عمى الجراسات الدابقة

 بإستقخاء الجراسات الدابقة حػؿ مػضػع الػصع االجتساعي يتزح ما يمي:
إف الجراسات التي تشاكلت الػصع االجتساعي كالتسضضد السختبط بتعاشي السخجرات في الجكؿ 

 حضث لع يتع العثػر إال عمى القمضل مغ الجراسات., رةالعخبضة مغ الجراسات القمضمة كالشاد
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مغ خبلؿ العخض الدابق نجج إف الجراسة الحالضة أصبحت مغ األىسضة بسكاف, ألنيا تشاكلت 
لسحاكلة , مجػ شضػع الػصع االجتساعي السختبط بتعاشي السخجرات لجػ شمبة الجامعات المضبضة

ػصع االجتساعي, لتربح ىحه الجراسة ذات فائجة الػصػؿ لمسقتخحات التي مغ شأنيا الحج مغ ال
 إلحجاث تغضضخ إيجابي في مكافحة ىحه الطاىخة, كالتي تصمع إلضو العجيج مغ السجتسعات.

كقج استفادت الجراسة بذكل مباشخ كغضخ مباشخ مغ الجراسات الدابقة, سػاء مغ حضث األفكار أك 
, كإضيارىا كجراسة عمسضة عسمضة. كتتسثل السعمػمات الشطخية أك العسمضة لبمػرة ىحه الجراسة

 االستفادة في مايمي:
تحجيج مذكمة الجراسة مغ خبلؿ اإلشبلع عمى الجراسات الدابقة كماتحػيو مغ معمػمات  -

 كخبخات.
 بشاء أداة الجراسة, كتجعضع الشتائج كتفدضخىا. -

 كسا اختمفت الجراسة الحالضة عغ الجراسات الدابقة في التالي:
ت تمظ الجراسات عغ الجراسة الحالضة في: السجاالت الدمانضة كالسكانضة كالبذخية, األىجاؼ اختمف -

 األىسضة كالتداؤالت.
يبلحع خمػ الجراسات الدابقة مغ دراسة مجػ شضػع الػصع االجتساعي السختبط باإلصابة  -

 ىحه الجراسة. بتعاشي السخجرات في البضئة السحمضة, بدبب عجـ كجػدىا مسايعصي مبخرًا إلجخاء
 اإلجخاءات السشيجية لمجراسة

 :نػع الجراسة -1
بعج اختضار مذكمة الجراسة, يقخر الباحث نػع ترسضع البحث الحؼ يدتخجمو, كيتع االختضار في 

 ( .1989ضػء شبضعة السذكمة كمايتػفخ عشيا مغ معمػمات )التضخ, 
الػصفضة التحمضمضة كالحؼ ييجؼ إلى أكثخ كلئلجابة عمى تداؤالت الجراسة تع إتباع نسط الجراسات 

 ( . 1977مغ مجخد الػصف ألنو يعتسج عمى جسع الحقائق كتحمضميا كتفدضخىا ) فاف دالضغ, 
 :مشيج الجراسة -2

يذضخ السشيج إلى األسالضب كالسجاخل الستعجدة كالستاحة لمباحث لضدتخجميا في جسع البضانات 
بلليا إلى نتائج أك تفدضخات أك شخكح أك تشبؤات البلزمة لو في بحثو, كالتي سضرل مغ خ

 ( .1995)كػىضغ, مانضػف, 
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كقج إعتسجت الجراسة الحالضة عمى السشيج الػصفي لمػقػؼ عمى مجػ شضػع الػصع االجتساعي 
كالتعخؼ عمى مجػ اإلختبلؼ في مدتػػ الػصع تبعًا لستغضخات , لجػ شمبة الجامعات المضبضة

 الجشذ كالعسخ.
 :الجراسةعيشة  -
تخاكح السجػ العسخؼ ألفخاد عضشة الجراسة ( مغ شمبة الجامعات, ي178شبقت أداة الجراسة عمى )  
 عاما.( 24-18) مغ 

 :أداة الجراسة -4
اعتسجت الجراسة الحالضة برفة أساسضة عمى استخجاـ االستبضاف كػسضمة لجسع البضانات كذلظ 

االستبضاف مغ أكثخ األدكات استعسااًل لجسع البضانات في حدب مقتزضات الجراسة, حضث تعج أداة 
الجراسات الػصفضة, كىػ كسضمة تداعج في الحرػؿ عمى بضانات مغ عجد كبضخ مغ األفخاد خبلؿ 

 ( . 2002مجة قرضخة ) صابخ, خفاجة, 
  :كتسثمت خصػات إعجاد االستبضاف في

لى الجراسات كاألبحاث الدابقة كاألدبضات لتحقضق أىجاؼ الجراسة تع  الخجػع إ  :تحجيج السحاكر -أ
 إلعجاد اإلستبضاف كتحجيج كإختضار الفقخات السشاسبة        

 مخحمة صضاغة االستبضاف في صػرتو األكلضة . -ب
  :مخحمة صجؽ األستبضاف -ج
  :الرجؽ الطاىخؼ  -1

لسحكسضغ مغ قامت الباحثتاف بعخض اإلستبضاف في صػرتو السبجئضة عمى مجسػعة مغ األساتحة ا
ككاف اليجؼ مغ عخض اإلستبضاف ىػ التأكج مغ مجػ  , أعزاء ىضئة التجريذ بالجامعات

 , كإضافة مايخكنو مشاسبًا أك التعجيل أك الححؼ, سبلمتو مغ حضث الرضاغة المغػية كالػضػح
 حضث تعتبخ ندبة إتفاؽ, % (85كتع اإلعتساد عمى ندضة إتفاؽ )  , كتحجيج مجػ إتداؽ العبارات

كفي ضػء ىحا التحكضع تع تعجيل كتشقضح , السحكسضغ عمى عبارات اإلستبضاف معضارًا لرجقو
اإلستبضاف كبعج إجخاء التعجيبلت التي إقتخحيا الدادة السحكسضغ تع التػصل إلى اإلستبضاف في 

 شكمو الشيائي.
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  :الرجؽ الحاتي -2
تع استخجاـ الرجؽ الحاتي, كىػ الجحر التخبضعي  , باإلضافة إلى التحقق مغ الرجؽ الطاىخؼ 

 لسعامل الثبات .
  معامل الثباتالرجؽ الحاتي = 

( كلسعامل الرجؽ الحاتي أىسضتو في أنو 0.899كبمغت قضسة معامل الرجؽ الحاتي لمسقضاس ) 
 ( .1997يسثل الحج األعمى لسعامل صجؽ السقضاس )الدضج, 

  :ثبات أداة الجراسة
حضث تع حداب معامبلت  , اعتساد شخيقة التجدئة الشرفضة في حداب ثبات اإلستبضاف تع

كتست السعالجة اإلحرائضة  , كدرجات العبارات الدكجضة , اإلرتباط بضغ درجات العبارات الفخدية
لحداب معامل الثبات   Spearman- Brown Formulaبخاكف  –بإستخجاـ معادلة سضبخماف 
 ( .0.809خ الثبات الكمي لمسقضاس ) لمسقضاس ككاف تقجي
 مجالت الجراسة:

كمغ ىشا يسكغ , (1991)أبػحصب, صادؽ,  يقرج بيا حجكد الجراسة, أؼ حجكد تعسضع الشتائج 
مبلحطة ىحه الحجكد مغ ناحضة السجاؿ الدمشي كىي فتخة جسع البضانات كالحؼ كاف خبلؿ شيخؼ 

الشتائج بسجاليا البذخؼ كالسكاني الستسثل في , كسا يتحجد تعسضع 2021يػلضػ كأغدصذ مغ عاـ 
 عضشة مغ الصمبة بالجامعات المضبضة.

   :السعالجة اإلحرائية لمجراسة
, كتع استخجاـ التحمضبلت اإلحرائضة Spssلئلجابة عغ تداؤالت الجراسة تع إستخجاـ بخنامج 

 التالضة:
 ضارؼ .التكخارات كالشدب السئػية, الػسط الحدابي كاإلنحخاؼ السع -1
 الستػسط السخجح كاألكزاف السخجحة, كالقػة الشدبضة. -3
 حداب معامل اإلتداؽ الجاخمي, بإستخجاـ معامل كخكنباخ_ ألفا, كمعادلة سبضخماف_ بخاكف. -4
 One- Way ANOVA)كتحمضل التبايغ األحادؼ  ), (t- testاستخجاـ إختبار)-4

 نتائج الجراسة كمشاقذتيا: 
الجراسة كما أسفخت عشو نتائج الجراسة السضجانضة يسكغ استخبلص مجسػعة مغ في ضػء تداؤالت 

 :الشتائج العامة كفقًا لآلتي
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 :أكلا: الخرائز الجيسػغخافية لعيشة الجراسة
لسعخفة خرائز عضشة الجراسة تع الحرػؿ عمى التػزيع التكخارؼ كالشدب السئػية ألفخاد عضشة 

 .الجراسة حدب متغضخات الجشذ كالعسخ
 ( يػضح تػزيع أفخاد عيشة الجر اسة كفقاا لمستغيخات الجيسػغخافية 1الججكؿ رقع )             

 الشدبة السئػية التكخار الستغيخات الجيسػغخافية البياف

 الجشذ
 %29.2 52 ذكػر

 %70.8 126 إناث

 %100 178 السجسػع

 

 الفئات العسخية

18-20 82 46% 

20-22 64 36% 

 %18 32 فأكثخ 22

 %100 178 السجسػع

يتزح مغ خبلؿ الججكؿ الدابق أف الغالبضة العطسى مغ أفخاد عضشة الجراسة كانػا مغ اإلناث 
%( مغ أفخاد عضشة الجراسة, كىحا  43.3بضشسا كاف الحكػر بشدبة )%(, 56.7كذلظ بشدبة )

أكثخ مغ الصبلب كىحا مؤشخ شبضعي إلنو إنعكاس ألعجاد الصالبات السمتحقات بالجامعات فيغ 
 مانمسدو في أغمب الكمضات الجامعضة.

%(  مغ 46( عامًا, كذلظ بشدبة )20-18الغالبضة العطسى مغ أفخاد العضشة في الفئة العسخية )
أفخاد عضشة الجراسة, كتخجع الباحثة ىحا إلى أف ىحه الفئة العسخية ىي الفتخة الصبضعضة كالسشاسبة 

فأكثخ( كذلظ  22%( كانت لمفئة العسخية )18الجامعضة, في حضغ أف ماندبتو )لئللتحاؽ بالجراسة 
 يخجع أف الصالب في ىحه الدغ يكػف قج أنيى التعمضع الجامعي في الػضع الصبضعي.

بسعخفة مجػ شضػع الػصع االجتساعي بضغ شمبة الجامعات نحػ متعاشي ثانياا: الشتائج السختبصة 
 السخجرات
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تي تحقق أىجاؼ الجراسة كفي الػقت نفدو تجضب عمى التداؤؿ األكؿ لمجراسة كىي تمظ الشتائج ال
 ما مدتػػ شضػع الػصع االجتساعي بضغ شمبة الجامعات نحػ متعاشي السخجرات الحؼ حجد في )

 ؟( .
لئلجابة عغ الدؤاؿ األكؿ تع استخجاـ اإلحراءات الػصفضة السشاسبة, الستسثمة في الستػسط 

إلنحخاؼ السعضارؼ, كالقػة الشدبضة لشتائج السقضاس الثبلثي لكل فقخة لتسثل الحدابي السخجح, كا
مدتػػ شضػع الػصع لجػ شمبة الجامعات, كقج تخاكح متػسط مدتػػ الػصع العالي مابضغ 

(, 2.33-1.67%(, كتخاكح السدتػػ الستػسط مابضغ )100-%77كبشدبة ), (2.34-3)
% 53( كبشدبة )1.66-1فقج تخاكح بضغ )%(, أما السدتػػ الزعضف 76-%54كبشدبة )

 فأقل(, كالججكؿ اآلتي يعخض الشتائج:
 بضغ شمبة الجامعات نحػ متعاشي السخجرات ( يػضح مدتػى الػصع الجتساعي2الججكؿ رقع )

 الستػسط السخجح الستغيخ
اإلنحخاؼ 
 السعياري 

 مدتػى الػصع القػة الشدبية

 عالي %88.12 5.05 76.67 مدتػى الػصع

سدتػػ الػصع االجتساعي بضغ شمبة الجامعات نحػ أضيخت نتائج الججكؿ الدابق الخاص ب
عالضة كىحا ما إف استجابات أفخاد عضشة الجراسة عمى جسضع الفقخات كانت  متعاشي السخجرات,

كإنحخاؼ معضارؼ , (76.67%( بستػسط مخجح )88.12أكضحتو القػة الشدبضة, حضث بمغت  )
(5.05.) 

%( مغ أفخاد عضشة الجراسة لجييع مدتػػ عاؿ مغ الػصع تجاه متعاشي 67.83ف )حضث تبضغ أ
%( مدتػػ متػسط كذلظ بستػسط 28.72بضشسا أكضح ), (19.67السخجرات, كذلظ بستػسط )

%( مغ أفخاد عضشة الجراسة كاف لجييع مدتػػ كصع مشخفس تجاه 3.45في حضغ ) (,8.33)
كباستقخاء نتائج الججكؿ الدابق نجج أف ىشاؾ استجابة  (,1.0متعاشي السخجرات كذلظ بستػسط )

بجرجة عالضة عمى عبارات اإلستبضاف مغ أفخاد عضشة الجراسة, كىحا يذضخ لػجػد مدتػػ عالي 
لمػصع الدمبي تجاه متعاشي السخجرات, قج يخجع ذلظ بدبب الرػرة الشسصضة الدالبة عغ 

 متعاشي السخجرات.
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لػصع بضغ شمبة الجامعات مسا يػلج لجػ الستعاشي شعػر حضث تبضغ إرتفاع مدتػػ شضػع ا
بالخفس كعجـ اإلحتخاـ, كالخػؼ مغ اإلنكذاؼ كالذعػر بالخجل كالعار األمخ الحؼ يشعكذ عمى 
قجرة الستعاشي عمى شمب كالػصػؿ لخجمات الخعاية الصبضة بدبب الخػؼ مغ اإلنكذاؼ كبالتالي 

 ع عمى أفخاد أسخة السراب.التعخض لمػصع االجتساعي كتعسضع ىحا الػص
كسا يػلج الذعػر بالخجل كالعار كعجـ اإلحتخاـ عمى مفيـػ الستعاشي لحاتو, كعمى الرػرة الحاتضة 
لو, حضث يشطخ لشفدو مغ مشطػر اآلخخيغ لو, كبالتالي التأقمع مع الػصع الحؼ ُألرق بو 

لخجل كالخفس االجتساعي كاإلستجابة لو, كيربح ترخفو كفقًا لو كمغ خبلؿ الذعػر بالعار كا
الحؼ كلَج لجييع شعػر بالشبح كاإلجحاؼ,  مسايجعمو في حالة مغ عجـ التػازف الشفدي 

 كاالجتساعي.
فالػصسة في السجتسعات العخبضة تسثل عقػبة اجتساعضة, تتجاكز الدمػؾ السشحخؼ كتستج إلى 

التي يشتسي إلضيا )الحخبي,  أسختو أك أقخبائو بل كحتى أحضانًا لمجساعة االجتساعضة أك القبضمة
2017.) 

( التي خمرت إلى إرتفاع مدتػػ الػصع 2012كىحا ماتػافق مع نتائج دراسة )البجايشة كآخخكف, 
االجتساعي لمسرابضغ باإليجز لجػ شمبة الجامعات األردنضة, كتبضغ كجػد مدتػػ عاؿ مغ الخفس 

كىحا ما أكجتو أيزًا نتائج ى اإليجز, كعجـ اإلحتخاـ, كالخػؼ كالذعػر بالخجل كالعار تجاه مخض
السدتجضبضغ لجييع  آراء سمبضة بذكل ممحػظ أف ( حضث أكجت Barry & et al, 2014دراسة )

كاف السدتجضبػف أكثخ استعجاًدا لقبػؿ تجاه األشخاص الحيغ يعانػف مغ إدماف السخجرات, ك 
كأكثخ تذكًكا في فعالضة السسارسات التسضضدية ضج األشخاص السجمشضغ عمى السخجرات, 

 .كأكثخ مضبًل لسعارضة الدضاسات التي تيجؼ إلى مداعجتيع, العبلجات
( التي Mburu & et al, 2018مػبخك كآخخكف ) كقج جاءت ىحه الشتائج متػافقة مع دراسة

أكضحت نتائجيا أف أف الشداء السجمشات يػاجيغ أشكااًل مختمفة مغ الػصسة االجتساعضة 
اتضة, ككانت أىع أشكاؿ الػصع شضػعًا الخفس االجتساعي, كالشبح, كالعدلة الخارجضة كالح

االجتساعضة, كانخفاض تقجيخ الحات, كتأخخ الحرػؿ عمى الخجمات الصبضة السقجمة في 
 السؤسدات.

( عمى كجػد مدتػيات عالضة مغ الػصسة االجتساعضة التي 2018كسا أكجت دراسة )بغ الدايح, 
 الجراسة مغ السجمشضغ. أبمغ عشيا أفخاد عضشة
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بضغ شمبة الجامعات ثالثاا: الشتائج السختبصة بتقجيخ درجة إختالؼ مدتػى الػصع الجتساعي 
 كفقاا لستغيخات الجشذ كالعسخ. نحػ متعاشي السخجرات

كىي تمظ الشتائج التي تحقق أىجاؼ الجراسة كفي الػقت نفدو تجضب عمى التداؤؿ الثاني لمجراسة 
ىل ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائضة في مدتػػ شضػع الػصع االجتساعي بضغ الحؼ حجد في )

 شمبة الجامعات نحػ متعاشي السخجرات تعدػ لستغضخات الجشذ كالعسخ؟( .
 ( يػضح الفخكؽ في مدتػيات الػصع الجتساعي كفقاا لستغيخ الجشذ3الججكؿ رقع )

 السجسػعة
الستػسط 
 الحدابي

اإلنحخاؼ 
 السعياري 

 تبارنتائج اإلخ

 الجاللة قضسة  ت

 7.32 93.96 (52ذكػر )
 دالة 2.677

 6.82 90.89 (126إناث )

يتزح مغ الججكؿ الدابق الستعمق بػجػد فخكؽ ذات داللة إحرائضة بضغ أفخاد عضشة الجراسة كفقًا 
لستغضخ الجشذ, كجػد فخكؽ في مدتػيات تأثضخ الػصع االجتساعي تخجع لستغضخ الجشذ لرالح 
الحكػر, كيسكغ تفدضخ كجػد فخكؽ لرالح الصمبة الحكػر في مدتػػ الػصع نحػ متعاشي 
السخجرات, إلى زيادة كع السعخفة التي يستمكيا الحكػر كالخبخات الحضاتضة مع بعس الستعاشضغ في 

 السجتسع بالسقارنة باإلناث, كخاصة نجرة إنتذار ىحه الطاىخة بضغ اإلتاث مقارنة بالحكػر.
( التي تػصمت إلى أف مدتػػ Sattler & et al, 2017حه الشتائج مع نتائج دراسة )كتتفق ى

كصسة العار كانت كبضخة بذكل ممحػظ في الحكػر مقارنة باإلناث, في حضغ اختمفت مع نتائج 
( التي أكجت نتائجيا عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائضة في مقضاس 2017دراسة )يػسف, 

 ,Wordالخجمة الرحضة تعدػ لستغضخ الشػع االجتساعي, كدراسة )كصسة األيجز لجػ مقجمي 
Elliott, 2020 التي  أكجت نتائجيا ارتفاع مدتػػ الػصع التي تع التعبضخ عشيا تجاه البضس )

 كأفخاد الصبقة العاممة مغ مدتخجمي السػاد األفضػنضة, ككاف تأثضخ الجشذ قمضل.
( التي أكجت أف الفخكؽ بضغ الحكػر Sattler & et al, 2021كدراسة ستالخ كآخخكف )     

 كاإلناث جدئضًا.
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 ( يػضح تحميل التبايغ في مدتػيات تأثيخ الػصع الجتساعي كفقاا لستغيخ العسخ4الججكؿ )

 
 الستغيخ

 مرجر
 التبايغ

 مجسػع
 السخبعات

 درجة
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

 نتائج اإلختبار
 
 قضسة ؼ

 مدتػػ 
 السعشػية

 
 الجاللة

 العسخ
 0.105 4 0.421 بضغ السجسػعات

0.396 0.812 
غضخ 
 دالة

داخل 
 السجسػعات

36.04 26 0.267 

مدتػيات عجـ كجػد تبايغ في  ”One way ANOVA“يتزح مغ الججكؿ الدابق كبإستخجاـ 
يرل إلى مدتػػ الجاللة السعشػية,  كىحا يعشي أف شضػع الػصع االجتساعي كفقًا لستغضخ العسخ 

أفخاد العضشة لجييع نفذ مدتػػ مدتػػ الػصع برخؼ الشطخ عغ العسخ, كقج جاءت ىحه الشتضجة 
( التي أكجت كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائضة في الػصسة 2017مخالفة لشتائج دراسة )أبػلضفة, 

دراسة عسخ أميات أشفاؿ التػحج, ككحلظ  لجػ أميات أشفاؿ التػحج في قصاع غدة تعدػ إلى
( التي أكجت نتائجيا أف السجضبضغ األقل سشًا عبخكا Sattler & et al, 2017ستالخ كآخخكف )

 عغ استجابات أقل كصسة لمعار.
 تػصيات الجراسة:

 :في ضػء نتائج الجراسة يسكغ تقجيع مجسػعة مغ التػصيات مشيا
الجكلة كالسجتسع السجني كاألفخاد في مكافحة ضاىخة ضخكرة تكاثف جيػد جسضع مؤسدات  -1

 تعاشي السخجرات لتأثضخىا الدمبي عمى جسضع جػانب الحضاة لمسجتسع.
عسل كرشات كبخامج تػعضة اجتساعضة عامة في مػضػع الػصع االجتساعي لستعاشي  -2

 السخجرات, إلف مكافحة الػصع كالتسضضد أحج عػامل الحج مغ انتذار السخجرات.
دعػة الباحثضغ إلى إجخاء السديج مغ البحػث عغ الػصع االجتساعي السختبط بالتعاشي  -3

 السخجرات.
العسل عمى خمق فخص عسل لمذباب العاشمضغ عمى العسل لدج أكقات الفخاغ لجييع كحسايتيع  -4

 مغ االتجاه نحػ السخجرات أك العػد ليا بعج التعافي.
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 السقتخحات: 
 نػاع أخخػ مغ الػصع االجتساعي .اجخاء دراسات حػؿ أ -1
 تشفضج أبحاث عمسضة حػؿ استخاتضجضات مػاجية الػصع االجتساعي. -2
 دراسة سسات الذخرضة لمذخز الػاصع . -3
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  -:السخاجع العخبية
(. الجعع االجتساعي كالػصسة كعبلقتيا بالربلبة 2014أبػ سبضتاف, نخمضغ دمحم سمساف ) .1

رسالة ماجدتضخ غضخ  [لجػ السصمقات في محافطات غدةالشفدضة كالخضا عغ الحضاة 
 . الجامعة اإلسبلمضة, غدة.]مشذػرة

(. الػصسة كعبلقتيا بالسذكبلت االجتساعضة ألميات أشفاؿ 2017أبػلضفة, مخكة ناىس ) .2
 . الجامعة اإلسبلمضة, غدة.]رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة[التػحج في قصاع غدة 

(. الػصع االجتساعي كاتجاىات شمبة الجامعات األردنضة 2011البجايشة كآخخكف, ذياب .) .3
 .70-48(, 1) 4نحػ السرابضغ بسخض األيجز. السجمة األردنضة لمعمـػ االجتساعضة, 

 (. أسذ البحث االجتساعي.دار األنساء العخبي .1989التضخ, مرصفى عسخ. )  .4
خجرات في (. السذكبلت التي تػاجو أسخ مجمشي الس2017الحخبي, خالج بغ سمضع.) .5

(, الخسالة 38السجتسع الدعػدؼ. مجمة حػلضات اآلداب كالعمػـ االجتساعضة, الحػلضة )
 (, الكػيت.483)
 (.عمع الشفذ اإلحرائي كقضاس العقل البذخؼ.دار الفكخ العخبي.1997الدضج, فؤاد البيي.) .6
العخبي (. الجػانب االجتساعضة لطاىخة اإلدماف.السخكد 1995العذساكؼ, الدضج متػلي.) .7

 .لمجراسات األمشضة كالتجريب
 -فخندي -(. معجع مرصمحات العمػـ االجتساعضة, إنجمضدؼ 1977بجكؼ, أحسج زكي.)  .8

 عخبي. مكتبة لبشاف 
(. الػصع االجتساعي لجػ عضشة مغ السجمشضغ. دراسات في 2018بغ الدايح, مدعػدة. ) .9

 .171-155(, 1)32العمـػ االجتساعضة, 
( . أسذ مبادغ البحث العمسي. 2002كخفاجة, مضخفت عمي. ) صابخ, فاشسة عػض,  .10

 مكتبة اإلشعاع الفشضة.
(. 26, يػنضػ, 2021ضبصضات اإلدارة العامة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة ) .11

 صحضفة صجػ السكافحة.اإلدارة العامة لسكافحة السخجرات. كزارة الجاخمضة.
عػد لمجخيسة مغ مشطػر الػمتاحرع ال(. 12, أغدصذ, 2013عضاد, ىاني جخجذ ) .12

(. متاح عمى  17االجتساعي. جخيجة الجدائخ الججيجة. ص )
http://www.eldjazaireldjadida.dz/pdf   

http://www.eldjazaireldjadida.dz/pdf?fbclid=IwAR1WQPKWKIJtm3HL6kGJSeKBsQGZmHOdnASCZ4pU-ONALwHTCLXg8hVghGI
http://www.eldjazaireldjadida.dz/pdf?fbclid=IwAR1WQPKWKIJtm3HL6kGJSeKBsQGZmHOdnASCZ4pU-ONALwHTCLXg8hVghGI
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مشاىج البحث في التخبضة كعمع الشفذ )دمحم نػفل كآخخكف, تخجسة(.  (.1977فاف دالضغ. ) .13
 مكتبة األنجمػ السرخية.

( .مشاىج البحث في العمـػ االجتساعضة 1995كػىضغ, لػرنذ,كمانضػف, لػرنذ. )  .14
 كالتخبػية )كػثخ جالة, تخجسة(. الجار العخبضة لمشذخ كالتػزيع .

(. مذكمة الػصسة لجػ أسخ مجمشي السخجرات كترػر 2021لضثي, مضخفت محسػد. ) .15
مقتخح مغ مشطػر السسارسة العامة لمخجمة االجتساعضة لمتخفضف مشيا. السجمة العمسضة 

 455-433(, 13)1لمخجمة االجتساعضة, 
(. بخنامج ارشادؼ قائع عمى استخاتضجضات السػاجية 2020مرصفى, سارة حداـ الجيغ. ) .16

زيادة الػزف لجػ عضشة مغ الدضجات. السجمة السرخية لمجراسات لتخفضف الذعػر بػصسة 
 .154-95(, 109) 30الشفدضة, 

 (. مجسع المغة العخبضة.1(. السعجع الػسضط ) ط. 1989مرصفى كآخخكف, ابخاىضع .) .17
(. الػصسة االجتساعضة كأثخىا عمى أداء مقجمي الخجمة 2017يػسف, معترع التضجاني. ) .18

. جامعة الدػداف لمعمـػ ]رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة[الرحضة لسخض األيجز 
 كالتكشػلػجضة.

(. الػصع االجتساعي: مالحؼ تحتاج معخفتو. 2020يػلضػ  20الضػندضف, الدػداف. ) .19
https://www.unicef.org/sudan/ar  
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ى عيشة مغ السجمشيغ بسرمحة ) دراسة ميجانية عم تأثيخ السخجرات عمى العالقات الجتساعية
 األمخاض العقمية تسشخاست(

 الجدائخ –جامعة الحاج مػسى أؽ أخسػؾ تسشخاست  - ميخية خميجة  د.

 السمخز: 
تيجؼ الجراسة الحالضة لمكذف عغ تأثضخ اإلدماف عمى  السخجرات بسختمف أنػاعيا عمى الرحة 

مى عبلقاتو كاالجتساعضة داخل األسخة  كفي الشفدضة كالجدسضة كالعقمضة لمسجمغ كبالتالي التأثضخ ع
السجتسع ككل, كنطخا لمعبلقة السػجػدة بضغ إدماف الفخد عمى السخجرات كتأثضخىا عمى مختمف 
العسمضات العقمضة السعخفضة, ارتأيشا أف نقػـ بإجخاء ىحه الجراسة السضجانضة بسرمحة األمخاض العقمضة 

ؼ تسشخاست بحكع كضضفتشا كأخرائي نفداني بالسرمحة, التابعة لمسؤسدة العسػمضة سمضساف بغجاد
 مجمغ مغ الحكػر الستػاججيغ بالسرمحة, كتع تصبضق السقابمة كاالستبضاف.  56كشسمت العضشة  

 : السجمغ, السخجرات, الستعاشي, اإلدماف.الكمسات السفتاحية
Summary : 

The present study aims at detecting the effect of drug addiction on 

various types of drugs on the psychological, physical and mental health of 

the addict and thus affecting his or her social relations within the family 

and in society as a whole, and because of the relationship between the 

individual's addiction to drugs and their impact on various cognitive 

mental processes. We have seen that we conduct this field study with the 

Public establishment's Department of Mental illness Sulaiman Baghdadi 

Tamanrasset because of our position as a psychologist in the interest, the 

sample included 56 male addicts in the interest, and the interview and 

questionnaire were applied. 

Key words: Addicts, drugs, abuse, addiction 

 مقجمة:
اإلدماف عمى السخجرات, آفة اجتساعضة خصضخة, رافقت السجتسعات البذخية مشح القجـ كتصػرت 

بحت إحجػ السذكبلت السعاصخة, فاجتاحت بمجنًا نامضة, كمتصػرة عمى حج سػاء, بتصػرىا, كأص
كانتذخت بضغ جسضع فئات السجتسع, كمسا يديج مغ خصػرتيا كػف أغمب السجمشضغ ىع مغ فئة 

كأنضذ دمحم السرل, )خالج دمحم السجني  الذباب التي تعج أساس اإلنتاج كعساد التشسضة في السجتسع.
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, مسا دفع بالعجيج مغ الباحثضغ إلى إجخاء البحػث كالجراسات الشفدضة, (267, صفحة 2017
كاالجتساعضة, كالصبضة, بغضة دراسة مذكمة االدماف مغ جػانبيا العجيجة كالتعخؼ عمى العػامل 

األخخػ إال خصػة في ىحا السختبصة بيا كالعسل عمى التحكع كالتشبؤ بيا, كما ىحه الجراسة ىي 
 االتجاه.

كتججر اإلشارة إلى أنو لع يكغ يشطخ لمسخجرات عمى أنيا مذكمة صحضة كاقترادية تتصمب تجخبل 
سخيعا مغ مختمف الجيات الخسسضة, كغضخ الخسسضة باتفاؽ مختمف األشخاؼ إال في مشترف 

إضافة لمشتائج الدمبضة الستعجدة  الدتضشات, كذلظ راجع الرتفاع إنتاج السخجرات كزيادة الصمب عمضيا
  (1, صفحة 2009)قساز فخيجة ,    الستختبة عمى ذلظ.

إف ىحا التدايج الكبضخ في اإلقباؿ عمى السخجرات نتضجة لتػفخ بعس العػامل التي ساىست كبقدط 
ببلد في العذخية األخضخة, كالستسثمة في استفحاؿ الطاىخة خاصة في ضل التغضخات التي عخفتيا ال

في التسايد االجتساعي كاالقترادؼ كغضاب أبدط  قػاعج الحضاة الكخيسة, ككحا الترجع األسخؼ 
كانعجاـ أكقمة السخافق العامة كالػسائل التعػيزضة مغ مخاكد التػجضو كاإلرشاد الشفدي, كل ىحه 

لتػتخ كاالنصػاء كباالحتقار لضجج نفدو أماـ العػامل تخكت برساتيا الدمبضة عمى مدتػػ الفخد با
شخيق مدجكد كمجيػؿ كمدتقبل غضخ مػعػد, فسا عمي إال التػجو إلى ىحا الصخيق الخصضخ, 
كذلظ بحجة التخفضف مغ اآلمو كمعاناتو, كاليخكب مغ الػاقع السعضذي حتى يتدشى لو ندضاف 

 لسػاد الدامة.  ىسـػ الحضاة فضشتيي بالػقػع في مذكمة اإلدماف عمى ىحه ا
 الشكالية: 

يعتبخ الذباب ثخكة كل مجتسع, كمعضغ شاقاتو كىػ ضاىخة نفدضة اجتساعضة كقػة إندانضة 
بخرائرو كمسضداتو الجدسضة كالعقمضة كاالنفعالضة الفصخية, كسساتو االجتساعضة التي يكتدبيا مغ 
خبلؿ االشار الثقافي التخبػؼ في محضصو, ليحا فإف صبلح األمع كالسجتسعات مقخكف بربلح 

بابيا, لكغ السبلحع في الدشػات األخضخة أف ىحا الذباب أصبح يذكل عبئ كبضخ عمى كفبلح ش
دكلتو, بعج أف كقع ضحضة ألخصخ آفة اجتساعضة عخفتيا البذخية أال كىي االدماف عمى 

 السخجرات. 
كتذكل ضاىخة إنتاج كتعاشي السخجرات مذكمة عالسضة ال يكاد يخمػ مجتسع إنداني مغ آثارىا 

ك غضخ السباشخة, إذا كاف التعامل مع السخجرات في السخحمة السعاصخة قج أخح أبعادا أك السباشخة أ
أشكاال أخخػ مخالفة أك مدتحجثة لسا كاف سائجا في الساضي, فإف ذلظ ال يعشي أف الطاىخة 
ججيجة عمى السجتسعات. فتعاشي السخجرات مػضػع ذك ماضي كحاضخ كمدتقبل, فأما الساضي 
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جخ الحضاة االجتساعضة اإلندانضة, كأما الحاضخ فستدع يذسل العالع بأسخه, كأما فبعضج يرل إلى ف
  (61, صفحة 2006)نػيبات قجكر,  السدتقبل فأبعاد متججدة كلضدت محجدة .

السجتسع, كمسا يديج مغ خصػرة ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات ىػ استيجافيا لصبقة الذباب في 
كىي الفئة التي يعتسج عمضيا في البشاء كالعسل كاإلنتاج, حضث يؤدؼ اإلدماف إلى ضعف القجرة 

 .اإلنتاجضة لمفخد كبالتالي انخفاض دخمو
ثسة تبايغ كاضح في انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات كسط السجتسعات السحمضة في الجدائخ, 

جكدية األكثخ عخضة مغ غضخىا لشذاط السيخبضغ بسختمف  مجنيا كمجاشخىا, حضث تعج السشاشق الح
كتجار مختمف أصشاؼ السخجرات, كسا ىػ الحاؿ في السشاشق كالسجتسعات التي تذيج اتراال 
مكثفا بالعالع الخارجي, كتحجيجا بفعل الدضاحة, كتتػافخ مشصقة تسشخاست بأقرى الجشػب الجدائخؼ 

تي تشتذخ فضيا السخجرات بسختمف أنػاعيا كشتضجة كبسختمف حجكدىا بالجكؿ اإلفخيقضة  السجاكرة كال
حتسضة لمرخاعات كالفقخ كالسجاعة السشتذخة بيا, كلع تشجح الجيػد في كبح قػػ العخض فإف 
البجيل األندب ىػ العسل عمى تقمضل الصمب عمى السخجرات, كيعتبخ الذباب ثخكة كل مجتسع 

نضة بخرائرو كمسضداتو الجدسضة كالعقمضة كمعضغ شاقاتو, كىػ ضاىخة نفدضة اجتساعضة كقػة إندا
كاالنفعالضة الفصخية كسساتو االجتساعضة التي يكتدبيا مغ خبلؿ اإلشار الثقافي التخبػؼ في 
محضصو, فتعاشي الفخد لمسخجرات قج يؤدؼ إلى تفكضظ األسخ كترجعيا بسختمف أشكاؿ التفكظ 

اعضة كبالتالي انيضار األسخة التي السعيػد سػاء الصبلؽ أك االنفراؿ كتجىػر الطخكؼ االجتس
تعتبخ مغ أىع السكػنات األساسضة, قج تؤدؼ إلى انيضار الخكابط األسخية كالجعائع األساسضة التي 
تقػـ عمضيا األسخة كالسجتسع, فقج حاكلت بعس الجراسات العخبضة كاألجشبضة محاكلة الكذف عغ 

أثضخ ىحه السذكمة عمى البضئة األسخية العػامل كاألسباب السؤدية إلى تعاشي الذباب كمجػ ت
برفة خاصة كالبضئة االجتساعضة أك السحضط برفة عامة, كبشاءا عمى ىحا جاءت دراستشا الحالضة 
كسحاكلة لئلجابة عغ  التداؤؿ الخئضدي التالي: ما ىي أىع اآلثار عمى العبلقات االجتساعضة  

 اؤالت التالضة:نتضجة االدماف عمى السخجرات؟ كالحؼ تتفخع مشو التد
 ىل يؤثخ االدماف إلى التفكظ األسخؼ ؟

 ما ىي أىع األسباب السؤدية لتعاشي عمى السخجرات مغ كجية نطخ السجمغ؟
 ىل ىشاؾ عبلقة بضغ التفكظ األسخؼ كاإلدماف عمى السخجرات؟
 كلئلجابة عمى ىحه التداؤالت تع صضاغة الفخضضات التالضة:
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 الفخضيات:
السخجرات إلى انيضار العبلقات االجتساعضة داخل األسخة) التفكظ يؤدؼ االدماف عمى  -

 األسخؼ(.
 تػجج اسباب اقترادية كاجتساعضة كنفدضة كراء اإلدماف عمى السخجرات. -
 تػجج عبلقة قػية بضغ التفكظ االسخؼ كاإلدماف عمى السخجرات . -

 أىجاؼ كأىسية الجراسة:
تشصػؼ عمضيا االدماف عمى السخجرات كالتي تأتي أىسضة الجراسة الحالضة مغ الخصػرة التي  -

 تذكل تيجيجا حقضقضا لسجتسعشا كذلظ الستيجافيا ألىع فئة فضو كىع الذباب.
 ازدياد ندبة الستػافجيغ عمى السرمحة مغ السجمشضغ مغ مختمف األعسار. -
 دخػؿ العجيج مغ السجمشضغ في فئة السخضى العقمضضغ كىػ في ريعاف شبابيع. -
ى اقتشاء الحبػب كالسذخكبات الكحػلضة مغ األفارقة) مػاد مجيػلة لكشيا اقباؿ الذباب عم -

 سامة كمزخة( 
 انتذار السخجرات بسختمف أنػاعيا داخل السؤسدات التخبػية بكل أشػارىا. -
 محاكلة إضيار السخاشخ الشفدضة كالعقمضة لمسخجرات. -
سجاؿ التصبضقي مغ حضث  تدتسج الجراسة الحالضة أىسضتيا مغ امكانضة االستفادة مشيا في ال -

 التبرضخ ألىع ألسباب السؤدية النحخاؼ داخل األسخة . 
 مفاىيع الجراسة:

 السخجرات:
عقاقضخ تؤثخ عمى الجياز العربي السخكدؼ بالتشذضط أك التثبضط أك تدبب اليمػسة  كالتخضبلت 

عغ ذلظ  كتػؤدؼ بسقتزاىا إلى التعػد أك اإلدماف كتزخ باإلنداف صحضا كاجتساعضا كيشتج
أضخار اجتساعضة كاقترادية لمفخد كالسجتسع, كيححر استعساليا الذخائع الدساكية كاالتفاقضات 

 الجكلضة, كالقػانضغ السحمضة.
 (16, صفحة 2009)قساز فخيجة, 

 اإلدماف:
السدمغ كالحؼ يؤثخ عمى الفخد يعخؼ أحسج عكاشة اإلدماف عمى أنو:" حالة التدسع الجكرؼ أك 

 (155, صفحة 2016)سعضجؼ عتضقة,  كالسجتسع مغ جخاء التعاشي السدتسخ.



 

 

161 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

: ىي الخكابط كاآلثار الستبادلة بضغ األفارد كالسجتسع كتشذأ مغ شبضعة العالقات الجتساعية
 البعس كمغ تفاعميع في السجتسع. اجتساعضة كتبادؿ مذاعخىع كاحتكاكيع ببعزيع

 (221, صفحة 2015)سعضج زيػش, 
 اإلشار الشطخي:

تكخار تعاشي مادة أك أكثخ مغ السػاد السخجرة بذكل قيخؼ مسا يؤدؼ إلى حالة اعتساد   اإلدماف:
 عزػؼ أك نفدي أك كمضيسا مع التحسل كضيػر األعخاض االندحابضة في حالة االنقصاع. 

اإلدماف بأنو :" حالة نفدضة كأحضانا عزػية تشتج عغ  WHOعخفت مشطسة الرحة العالسضة 
 (51, صفحة 2013)خالج حسج السيشجؼ, العقار."  تفاعل الكائغ الحي مع

كسا عخؼ اإلدماف عمى أنو التعاشي الستكخر لمسخجر بحضث يربح دـ الفخد متعصذا إلى ىحا 
 السخجر بأؼ ثسغ كفي أؼ كقت. 

 (355, صفحة 2017مخكاف مدعج ناصخ, )حسدة عبج السصمب كعبلء عبج الحفضع ك 
 يسكغ تحجيج أربعة مخاحل لئلدماف ىي:مخاحل اإلدماف 
 : حب االستصبلع كالسغامخة كالتجخيب مع األقخاف.السخحمة األكلى
: مخحمة التعػد حضث يتعاشى الذخز السادة السخجرة بذكل يػمي أك برػرة السخحمة الثانية

 يسكشو معيا االستغشاء عشيا.مدتسخة كيرل إلى مخحمة ال 
مخحمة اإلدماف التي تحجث نتضجة لتكخار تعاشي أحج السخجرات حتى يربح  السخحمة الثالثة:

 الذخز أسضخا لمسادة السخجرة.
مخحمة ضيػر اآلثار الدمبضة ) سػاء  كانت جدسضة أك نفدضة أك عقمضة أك  السخحمة الخابعة:

 (53, صفحة 2013)خالج حسج السيشجؼ,  اإلدماف. اجتساعضةأك اقترادية أك أمشضة( لسذكمة
 السخجرات:

إف تعخيف السخجرات يختمف باختبلؼ الشطخة إلضيا, كلحلظ ال يػجج تعخيف مػحج أك متفق عمضو 
إلى  (1963لمسخجرات فمقج تعجد التعخيفات التي تشاكلت مفيػـ السخجرات فشجج تعخيف أ السغخبي)

أف السادة السخجرة ىي كل مادة خاـ أك مدتحزخة تحتػؼ عمى مػاد مشبية أك مدكشة مغ شأنيا 
إذا استخجمت في غضخ األغخاض الصبضة كالرشاعضة السػجية أف تؤدؼ إلى حالة التعػد كاإلدماف 

  (129صفحة , 2016)سعضجؼ عتضقة, عمضيا بسا يزخ بالفخد كالسجتسع. 
( السخجرات بأنيا:" أؼ مادة شبضعضة أك مرشعة تفعل 1977في حضغ يعخؼ فاركؽ عبج الدبلـ)
 كخار ػػػػػػػػػغ تػػػاتو كترخفاتو كبعس كضائفو, كيشتج عػػػػػػػػػخ إحداسػػػػػػفي جدع اإلنداف كتػؤثخ فضو, فتغض
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 ثضخ مؤذ عمى البضئة كالسجسػعة.استعساليا نتائج خصضخة عمى الرحة الجدجية كالعقمضة كتأ
 (129, صفحة 2016)سعضجؼ عتضقة,  

 أنػاع السخجرات كترشيفيا:
لضدت جسضع السخجرات مغ نػع كاحج, كمغ مرجر كاحج, أك ليا تأثضخ كاحج عمى اإلنداف, بل 

كصفاتيا كتأثضخىا, كقج صشف حدضغ  الفايج ىشاؾ أنػاع كثضخة متبايشة قمضبل أك كثضخا في مرجرىا 
العقاقضخ السخجرة كفقا لشػع كشبضعة تأثضخ ىحه القاقضخ السخجرة عمى الجياز العربي السخكدؼ كعمى 

 حضث أكرد ترشضفضغ:  (208, صفحة 2001)حدضغ الفايج,  الخبخة كعمى الدمػؾ .
 الجانب السيجاني:

 : سجاؿ السكانيال
أجخيت الجراسة بالسؤسدة العسػمضة االستذفائضة سمضساف بغجادؼ  بتسشخاست في مرمحة األمخاض 
العقمضة, كىي السرمحة التي تذخؼ عمى تقجيع العبلج ليحه الفئة, مغ خبلؿ تقجيع األدكية 
السشاسبة كالسكػث لمئلستذفاء في حالة اليضجاف, مغ خبلؿ اشخاؼ شاقع شبي مكػف مغ شبضبضغ 

 في األمخاض العقمضة, كأربعة أخرائضضغ نفدانضضغ, كعذخة مسخضضغ يعسمػف بالسجاكمة.  مخترضغ
 السجاؿ الدماني:

 2019إلى غاية ديدسبخ  2019فضفخؼ 
 :السجاؿ البذخي 

تكػنت عضشة الجراسة مغ مجسػعة مغ السجمشضغ الستػاججيغ في السرمحة كالحيغ لع يجخمػا بعج في 
مخحمة الفراـ, كىي العضشة التي كانت مػجػدة في السرمحة في ىحه الفتخة, تتخاكح أعسارىع مغ 

 سشة, العضشة  كميا كانت مغ الحكػر السرمحة ال تدتقبل اإلناث لمسكػث.   35إلى  18
 الجراسة:مشيج 

تع استخجاـ السشيج الػصفي, حضث  تع استخجاـ السقابمة العضادية, كاالستبضاف,  مع االستعانة 
 ببعس البضانات السػجػدة في السمف الصبي لمسخيس. 

 أدكات الجراسة:
  السقابمة:

تع االعتساد عمضيا في بشاء االستبضاف لكي نتسكغ مغ ضبط السعمػمات التي تتعمق باألسباب 
عة العبلقات, تع إجخاء مقابمة نرف مػجية, كأحضانا أسئمة مفتػحة, ك تعاممشا مع الفئة كشمض
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بذكل عادؼ  بحكع كضضفتشا, كأغمب العضشة نعخفيا مغ قبل فيي لضدت السخة األكلى  التي يجخمػنا 
 فضيا إلى السرمحة.   

 :الستبياف 
السذاكل األسخؼ, بضانات متعمقة بالطخكؼ كانت أىع محاكره, البضانات األكلضة, البضانات الستعمقة ب

االجتساعضة, البضانات الستعمقة بالطخكؼ االقترادية, كتع االستعانة ببعس االستبضانات التي 
 استخجمت مغ قبل ليحا الغخض.

 نتائج الجراسة:
 الفخضية األكلى: يؤدي الدماف إلى التفكظ األسخي.
سشة أغمبيع عاشمضغ عغ  24ك 18ع ما بضغ اف معطع أفخاد العضشة مغ الستعاشضغ كاف عسخى

سشة, عشجما  35إلى  25الستبقضة مغ   %20مغ عضشة الجراسة, ك % 80العسل, يذكمػف 
نتحجث عغ ىحه السخحمة نخػ أنشا ما زلشا في مخحمة السخاىقة, العضشة كميا مغ الحكػر ىحا يعشي 

ة كعجـ كجػد مسخضات أنشا ال ندتثشي األنثى مغ االدماف كلكغ فقط خرػصضات السرمح
لمسشاكبة المضمضة يسشع تػاجج امجمشات داخل السرمحة كيكتفضغ عشج الزخكرة  بتػاججىغ مغ الثامشة 
صباحا إلى الثامشة لضبل ألخح الحقغ البلزمة لتخفضف حالة اليضجاف, أغمب ىحه الفئة يكػف 

امعي, أما السدتػػ مدتػاىع الجراسي مغ الصػر الستػسط إلى الثانػؼ كقمضبل مشيع فقط الج
التعمضسي لمػالجيغ فكاف تقخيبا الجدء مشيع مغ مدتػػ االبتجائي أك غضخ متعمع أصبل, كىشاؾ 

 لجامعضضغ أك االشارات كيتشاصفػف في الشدبة تقخيبا.
فخدا تقخيبا, كفي األسخ الستعمسة ال  11في األسخ غضخ الستعمسة كججنا عجد أفخادىا تقخيبا يفػؽ 

 مع الػالجيغ. أفخاد 7يتجاكز 
مدتػػ الجخل لؤلسخة كاف تقخيبا يكاد يدجد متصمباتيا , نطخا لصبضعة السشصقة كارتفاع مدتػػ 

, كيمقػف %75السعضذة فضيا, كيتزح أف معطع السجمشضغ يتعضذػف مع الػالجيغ كصمت ندبتيع 
االستسخار االىتساـ كالخعاية مغ شخؼ األسخة لمتػقف عغ اإلدماف الػالجيغ يدكركف األبشاء ب

يخاجعػف األخرائي الشفداني كالصبضب السختز كيدتفدخكف عغ امكانضة الذفاء, كيبجكف  
مغ  % 90رغبتيع  في الحىاب لفخكنذ فانػف إذا تصمب األمخ ذلظ, لكغ رغع ىحا السبلحع أف 

 مشيع لع يبجؼ الخغبة في التػقف % 65أفخاد العضشة ىع مغ زبائغ السرمحة الجائسضغ, كأكثخ مغ 
 عغ التعاشي.
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مغ السجمشضغ  %75لمسجمشضغ مذاكل أسخية تجعميع ييخبػف إلى السخجرات بغضة الشدضاف, قخابة 
يؤكجكف عمى أف السذاكل السدتسخة بضغ الػالجيغ كانت الدبب في اليخكب إلى السخجرات, كأنو ال 

سبب مغ  يحذ باألماف كاالشسئشاف داخل أسختو كىحا راجع إلى عجـ االستقخار األسخؼ ألؼ
األسباب كاف)عجـ تحسل األب لسدؤلضتو اتجاه األسخة مغ ناحضة تػفخ متصمباتيا, الخضانة الدكجضة, 
غضاب األب ...( في حضغ ىشاؾ مغ يعتخؼ بأف شظ الػالجيغ السدتسخ فضو ىػ مغ يجفعو إلى 

يتعاشػف الحذضر, كندبة  % 50أخحىا" يقػلػلي راؾ تدشل خمي ندشل صح خضخ", كأف ندبة 
مسغ تتخاكح  %75يتعاشػف األقخاص السيمػسة بسختمف أنػاعيا, كفي السقابل نجج ندبة  % 50

سشة يجمشػف عمى السذخكبات الكحػلضة التي يشتجيا األفارقة"  20ك 18أعسارىع ما بضغ 
القػرقػرك", كأف التعاشي يكػف  ضسغ الذمة التي تتػاجج في أماكغ معخكفة يتع التجاكؿ عمضيا 

مغ األسخ تعمع بتعاشي فخد أك أكثخ مغ  %90تى تكتسل نذػة التعاشي,  كىشاؾ باستسخار ح
أبشائيا, كتتعامل بدمػؾ المسباالة لدببضغ, ربسا يتخاجع لػحجه أك تفاديا لمرخاعات كالزخب الحؼ 

مغ األسخ مغ تدعى جاىجة لمسداعجة عمى  %95قج يحجث كحتى التذققات األسخية, كىشاؾ 
جمغ داخل السرحة مغ خبلؿ الديارات كالخغبة في التػجضو, كالبقضة تطيخ التػقف حضغ يكػف الس

بعج خخكج السجمغ مغ السرحة,  %65المسباالة حتى أنيا ال تدكره أصبل , كتتخاجع الشدبة إلى 
 % 30مغ ىحه األسخ مغ يتعخض لمعشف  كالدخقة مغ شخؼ السجمغ,  %60كىشاؾ قخابة 

 ال تبالي بسا يفعمػف. %10تحاكؿ التجاىل تفاديا لمسذاكل, ك
 الفخضية الثانية:تػجج اسباب اقترادية كاجتساعية كنفدية كراء الدماف.

خبلؿ تحمضل نتائج االستبضاف كالسقابمة كججنا أف معطع السجمشضغ في السخحمة األكلى لع يكغ 
يي ابشائيا عغ تعاشي السخجرات  كأنيا , كأف األسخة تش% 75ألسخىع عمسا بيع كىحا بشدبة  
, كعغ عجـ  التأثخ بأحج أفخاد العائمة في تعاشضو كججنا ما ندبتو % 65تدبب آثار نفدضة بشدبة  

, كأف % 85, كأف السجمغ يتأثخ في فتخة السخاىقة بالخفاؽ حتى يقجـ عمى التعاشي بشدبة % 75
, كندبة السجمشضغ %65ية بشدبة معطع ىؤالء يدكشػف في كسط السجيشة أؼ مشصقى حزار 

مغ السجمشضغ يخجعػف  %56, كأف ما ندبتو %75القاششضغ باألحضاء الذعبضة يفػؽ ىحه الشدبة 
مغ امجمشضغ يخجعػف سبب  %88الدبب النتذار السادة السخجرة في أحضائيع, كأف ما ندبتو 

 %88أف ىشاؾ ما ندبتو التعاشي في فتخة السخاىقة إلى اإلىانة مغ شخؼ األسخة خاصة األب,  ك 
سشة يفكخكف في التخمي  كالتػجو لمعبلج الفعمي كيذتخشػف  25ك 18مسغ تتخاكح أعسارىع ما بضغ 
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مشيع يعتبخكف أف  %66سشة فإف ندبة  25ىحا بالتخمي عغ جساعة الخفاؽ, أما السجمشضغ فػؽ 
 حضاتيع انتيت كىحا مرضخىع السحتػـ.

ف الطخكؼ االقترادية الدضئة ىي الدبب الخئضذ كراء مغ السجمشضغ أ %60مغ جية أخخػ يخػ 
اقجاميع عمى اإلدماف التػاجج في أحضاء  فقضخة كاالفتقار ألدنى شخكط الحضاة الكخيسة, في حضغ 

مغ السجمشضغ أنو ال عبلقة لطخكفيع االقترادية بتعاشي السخجرات, معشى ىحا تػجج  %40يذضخ 
دؼ إلى تعاشي السخجرات تتعمق باألسخة أك مذاكل مذاكل غضخ السذاكل االقترادية التي تؤ 

 نفدضة تتعمق بالفخد ذاتو.
إذف فػجػد تاريخ مغ األحجاث السؤلسة, مثل تجخبة حادث سضارة أك الػقػع ضحضة لدػء السعاممة, 

 كقمة تقجيخ الحات كالذعػر بالخفس االجتساعي
 أما بالشدبة لمحالة الشفدية:

مغ األفخاد أكجكا بأف غضابيا ال يؤثخ عمضيع,  %25سادة, فيشاؾ الحؼ يشتاب السجمغ عشج غضاب ال
مسغ يذعخكف بألع في  %60فيع يتعاشػف الحذضر كبإمكانيع االستغشاء عشيا لسجة,  كىشاؾ 

 البقضة فكانت تشتابيع أحاسضذ مختمفة. % 15الخأس, أما 
كتجعمو يصمبيا كيسكغ تفدضخ ىحا بأف غضاب السخجر يؤثخ عمى الحالة الرحضة لمستعاشي 

باستسخار كىحا بصبضعة حاؿ يختمف حدب شبضعة السادة الستشاكلة ككحا الكسضة  حدب ترخيح 
 السجمشضغ بالصبع.

اضصخابات الرحة العقمضة. تعاشي السخجرات يسكغ أف يعقج أك يديج مغ خصخ اضصخابات 
 .الرحة العقمضة, مثل االكتئاب كالقمق

 أما بخرػص مرجر الذخاء:
مغ السجمشضغ يؤكجكف عمى أف حرػليع عمى السادة السخجرة يكػف مغ  % 52فيشاؾ ندبة  

السخكج نفدو, كالحؼ قج يكػف مغ األفارقة, أك مغ السخكجضغ السشتذخيغ في بعس األحضاء 
مشيع يحرمػف عمى السادة مغ أصجقائيع برفة دائسة كلضدت  % 28السعخكفة لمسجيشة, كندبة 
مشيع يحرمػف عمى السادة مغ سخقتيا مغ بعس  %14كج السباشخ, ليع أؼ عبلقة بالسخ 
الستبقضة  فأشاركا بأنيع يقتشػنيا  مغ أشخاص ال يعخفػنيع كال تخبصيع بيع أؼ  %6السجمشضغ, أما 
 عبلقة.

كنفدخ ذلظ بأف السجمغ ال يجج صعػبة في الحرػؿ عمى السخجرات حتى مغ السخكج السباشخ 
الحرػؿ عمى السادة السخجرة مغ السخكج أك مغ مجسػعة األصجقاء  ليا نفدو, فيشاؾ سيػلة في
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مغ الستعاشضغ, السيع أف يكػف ىشاؾ السبمغ الكافي مغ الساؿ كالحؼ يتع الحرػؿ عمضو بسختمف 
 الصخؽ الدخقة  االحتضاؿ ...... 

 سيػلة أك صعػبة الحرػؿ عمى السادة:
عمى السادة في االستبضاف عمى أف كذفت نتائج الدؤاؿ الخاص برعػبة أك سيػلة الحرػؿ 

مغ السجمشضغ أكجكا عمى أف ىشاؾ سيػلة أك صعػبة الحرػؿ عمى السادة تختمف حدب  55%
الستبقضة فأشاركا إلى صعػبة  %45شبضعة السادة, كلػ أنيا عسػما مضدخة كغضخ صعبة, أما 

 الحرػؿ عمى السادة السخجرة.
ػؿ عمى السادة بتػفخىا في السجتسع أك البضئة التي كيسكغ أف نفدخ ىحا االرتفاع في سيػلة الحر

يشتسػف إلضيا, كبخرػص مجيشة تسشخاست فيي مجيشة حجكدية عمى الداحل االفخيقي, كتعتبخ 
 السشصقة األفارقة أكثخ السخكجضغ لمسخجرات في السجيشة بسختمف أنػاعيا.

 .الفخضية الثالثة: تػجج عالقة قػية بيغ التفكظ السخي كاإلدماف
مغ خبلؿ الشتائج الدابقة تػصمشا إلى اف الطخكؼ االقترادية الدضئة, تؤثخ عمى العبلقات داخل 

مغ السجمشضغ لجييع مذاكل داخل أسخىع, كفاة أحج الػالجيغ, مذاكل  % 65األسخة كأف ما ندبتو  
 %35بضغ الػالجيغ..... السيع أنيع ال يتستعػف بالجػ األسخؼ السدتقخ لطخؼ أك آخخ, أما 

الستبقضة فضؤكجكف بأنيع يدتستعػف باليجكء داخل األسخة كأف حب االستصبلع أك رفاؽ الدػء مغ 
دفع بيع إلى اإلدماف, كأف السذاكل داخل األسخة كانت نتضجة تعصضيع السخجرات كىع مغ يدبب 

 السذاكل.
 الستشتاج العاـ:   

ىحه الجراسة ندتشتج أف السجمغ مغ مغ خبلؿ  تتبعشا لمحاالت داخل السرمحة كبالعػدة إلى نتائج 
خبلؿ تعاشضو لمسخجرات أصبح ييجد أمغ كاستقخار عائمتو, خاصة في ضل الطخكؼ االقترادية 
الدضئة, كأف  رغبتو في الحرػؿ عمى السادة تجفع بو لمقضاـ بأؼ شئ فضسارس أؼ شكل مغ أشكاؿ 

ل عبئا اقتراديا كاجتساعضا اإلجخاـ,  كبالتالي يسكغ القػؿ بأف متعاشي السخجرات أصبح يذك
 يجفع إلى ترجع األسخة.

لقج خمق اإلدماف عمى السخجرات مذاكل كآثار سمبضة ىجدت استقخار األسخ, أصبحت بحلظ أسخىع 
, كاألخصخ مغ  ميجدة في أؼ لحطة لمتفكظ كالترجع, ناىضظ عغ إنحبلالت خمقضة كزنا السحاـر

خد مغ أفخاد األسخة حتى الػالجيغ أحضانا, كعسػما ىحا كمو ىػ اقجاـ بعس السجمشضغ عمى قتل أؼ ف
 يسكغ أف نػجد نتائج الجراسة في الشقاط التالضة:
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 أف السذكل األسخية كاإلىساؿ تجفع في كثضخ مغ األحضاف بالفخد إلى الػقػع ضحضة لبلدماف. -
الحاجة لمسادة يجفع بالسجمغ عمى السخجرات إلى ارتكاب جخائع ميسا كانت حجتيا مقابل  -
 لحرػؿ عمى الساؿ القتشاء السادة.ا
البضئة التي يعضر فضيا الفخد ليا تأثضخ كبضخ في اقبالو عمى االدماف مغ عجمو, نطخا  -

 النتذار السخجرات في بعس البضئات.
 اإلدماف يعتبخ كجو مغ كجػه االقباؿ عمى جخيسة القتل. -
 جج مشو كحلظ .جساعة الخفاؽ تمعب دكر كبضخ في الػقػع فخيدة اإلدماف كفي الخخك   -
 في الػقت الحاؿ أصبح ىشاؾ سيػلة في الحرػؿ عمى السادة السخجرة بسختمف أنػاعيا. -
يسكغ أف تتدبب عػامل متشػعة في استخجاـ كإساءة استخجاـ السخاىقضغ لمسخجرات. كيحجث  -

االستخجاـ لمسخة األكلى في األماكغ االجتساعضة حضث يدُيل الحرػؿ عمى السخجرات, مثل 
 .ات أك الدجائخالكحػلض
كيسكغ أف يكػف االستسخار نتضجة عجـ الذعػر باألماف أك الخغبة في الحرػؿ عمى القبػؿ  -

االجتساعي. كغالًبا ما يذعخ السخاىقػف بأنيع غضخ قابمضغ لمزخر كربسا ال يتجبخكف عػاقب 
 .أفعاليع, مسا يؤدؼ بيع إلى السجازفة الخصضخة بتعاشي السخجرات

 التػصيات:
ختب عمى  االدماف عمى السخجرات العجيج مغ اآلثار الشفدضة كالرحضة الخصضخة التي يت      

 ترضب الجدع قج ترل بالفخد في األخضخ إلى فقجاف عقمو, ليحا تػصي الجراسة الحالضة ب:
تشسضة الػعي لجػ الذباب بإمكانضة تغمبيع عمى مذكبلت كمقاكمة الزغػط الشفدضة  -

 جا عغ السخجرات.كاالجتساعضة بأشضاء أخخػ بعض
تػجضو البخامج التخبػية حػؿ السخجرات لديادة معخفة الصبلب بالسخجرات مغ الشاحضة العمسضة  -

 كتغضضخ اتجاىاتيع نحػىا مع بضاف الجػانب الجيشضة كالقانػنضة.
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دراسة ميجانية  - كالسجتسع األسخةعمى  كاألثاراألسباب  -الجتساعية لتعاشي السخجرات األبعاد
 بسجيشة الداكية

 جامعة الداكية - كمية اآلداب - د. كججاف أبػالقاسع السيمػدي

 ممخز بالمغة العخبية: 
ىجفت الجراسة التعخؼ عمي األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات, كما أبخز تأثضخاتو عمى االسخة كالسجتسع 
المضبي كالتعخؼ عمي األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات. ككضع ترػر مقتخح لتفعضل دكر االسخة كبعس 

مفخدة كقج استخجـ الباحث السشيج  300مؤسدات السجتسع لسػاجية تعاشي السخجرات. ككانت العضشة مكػنة مغ 
التاريخي كالػصفي, كقج تػصل الي الشتائج التالضة: يتزح مغ نتائج استجابات أفخاد عضشة الجراسة حػؿ عبارات 
السحػر األكؿ )ما األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟( كنجج أف الستػسط 

ى ذلظ درجة مػافقة )مػافق( عمى السحػر ككل, أػ يجؿ ذلظ عمى أف أفخاد العضشة ( كيعش3.72الكمى لمسحػر )
لجييع درجة مػافقة عالضة عمى عبارات السحػر )ما األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ 

جابات حػؿ كسصيا بالسجتسع؟( كنبلحع انخفاض االنحخافات السعضارية لعبارات السحػر مسا يجؿ عمى تسخكد اال
( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة 3الحدابي, كنجج انو ىشاؾ تفاكت في إجابات أفخاد عضشة الجراسة عغ الستػسط )

. كيتزح مغ نتائج 0.05كىي ذات داللة إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية  0.000لجسضع العبارات تداكؼ 
ي )ما اثار تعاشي السخجرات عمى االسخة المضبضة؟( كنجج استجابات أفخاد عضشة الجراسة حػؿ عبارات السحػر الثان

( كيعشى ذلظ درجة مػافقة )مػافق( عمى السحػر ككل, أؼ يجؿ ذلظ عمى أف 3.94أف الستػسط الكمى لمسحػر )
أفخاد العضشة لجييع درجة مػافقة عالضة عمى عبارات بعج )ما اثار تعاشي السخجرات عمى االسخة المضبضة؟( كنبلحع 

ض االنحخافات السعضارية لعبارات السحػر مسا يجؿ عمى تسخكد االجابات حػؿ كسصيا الحدابي, كنجج انو انخفا
( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة لجسضع العبارات 3ىشاؾ تفاكت في إجابات أفخاد عضشة الجراسة عغ الستػسط )

غ نتائج استجابات أفخاد الجراسة . كيتزح م0.05كىي ذات داللة إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية  0.000تداكؼ 
( كيعشى 3.83حػؿ السحػر الثالث )ما تأثضخات اإلدماف عمى السجتسع المضبي؟( كنجج أف الستػسط الكمى لمسحػر )

ذلظ درجة مػافقة )مػافق( عمى السحػر ككل, أػ يجؿ ذلظ عمى أف أفخاد العضشة لجييع درجة مػافقة عالضة عمى 
لسجتسع المضبي؟(, كنبلحع انخفاض االنحخافات السعضارية لعبارات السحػر مسا يجؿ )ما تأثضخات اإلدماف عمى ا

عمى تسخكد االجابات حػؿ كسصيا الحدابي, كنجج انو ىشاؾ تفاكت في إجابات أفخاد عضشة الجراسة عغ الستػسط 
شج مدتػؼ كىي ذات داللة إحرائضة ع 0.000( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة لجسضع العبارات تداكؼ 3)

. كيتزح مغ نتائج استجابات أفخاد الجراسة حػؿ السحػر الخابع )ما أسالضب تفعضل دكر السؤسدات 0.05معشػية 
( كيعشى ذلظ درجة مػافقة 4.01االجتساعضة في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟( كنجج أف الستػسط الكمى لمسحػر )

ضشة لجييع درجة مػافقة عالضة عمى )ما أسالضب تفعضل )مػافق( عمى السحػر ككل, أؼ يجؿ ذلظ عمى أف أفخاد الع
دكر السؤسدات االجتساعضة في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟(, كنبلحع انخفاض االنحخافات السعضارية لعبارات 
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السحػر مسا يجؿ عمى تسخكد االجابات حػؿ كسصيا الحدابي, كنجج انو ىشاؾ تفاكت في إجابات أفخاد عضشة 
كىي ذات داللة  0.000( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة لجسضع العبارات تداكؼ 3ط )الجراسة عغ الستػس

 .0.05إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية 
Abstract: 

The study aimed to identify the social causes of drug abuse، and its most 

prominent effects on the Libyan family and society، and to identify the 

social causes of drug abuse. And develop a proposed vision to activate 

the role of the family and some community institutions to confront drug 

abuse. The sample consisted of 300 items، and the researcher used the 

historical and descriptive method، and reached the following results: It is 

clear from the results of the responses of the study sample members about 

the statements of the first axis (what are the social reasons for drug abuse 

among young people and children in the community?) and we find that 

the total average of the axis is (3.72) This means the degree of agreement 

(agree) with the axis as a whole، which indicates that the sample 

members have a high degree of agreement on the axis statements (what 

are the social reasons for drug abuse among young people and children in 

the community?) and we note the low standard deviations of the axis 

statements، which indicates the concentration of answers around its 

middle. arithmetic، and we find that there is a discrepancy in the answers 

of the study sample members about the mean (3)، as the statistical 

significance values for all expressions are equal to 0.000، which is 

statistically significant at the significance level of 0.05. It is clear from 

the results of the responses of the study sample members about the 

phrases of the second axis (what are the effects of drug abuse on the 

Libyan family?)، and we find that the total average for the axis is (3.94)، 

which means the degree of approval (agree) on the axis as a whole، which 

indicates that the sample members have a degree of approval High on the 

phrases after (What are the effects of drug abuse on the Libyan family?) 
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And we note the low standard deviations of the axis phrases، which 

indicates the concentration of the answers around their arithmetic mean، 

and we find that there is a discrepancy in the answers of the study sample 

members about the average (3) as the statistical significance values for all 

phrases It is equal to 0.000 and is statistically significant at the 

significance level of 0.05. It is clear from the results of the study 

members’ responses about the third axis (what are the effects of addiction 

on the Libyan society?) and we find that the total average of the axis is 

(3.83)، which means the degree of agreement (agree) with the axis as a 

whole، which indicates that the sample members have a high degree of 

agreement on ( What are the effects of addiction on Libyan society?)، and 

we note a decrease in the standard deviations of the axis phrases، which 

indicates the concentration of the answers around their arithmetic mean، 

and we find that there is a discrepancy in the answers of the study sample 

members from the mean (3)، as the statistical significance values for all 

phrases are equal to 0.000، which is significant Statistics at the 0.05 level 

of significance. It is clear from the results of the responses of the study 

members about the fourth axis (what are the methods of activating the 

role of social institutions in preventing the risk of addiction?)، and we 

find that the overall average for the axis (4.01)، which means the degree 

of agreement (agree) with the axis as a whole، which indicates that the 

sample members have A high degree of approval on (what are the 

methods of activating the role of social institutions in preventing the risk 

of addiction?)، and we note a decrease in the standard deviations of the 

axis phrases، which indicates the concentration of the answers around 

their arithmetic mean، and we find that there is a discrepancy in the 

answers of the study sample members from the average (3) as Statistical 

significance values for all expressions are equal to 0.000، which is 

statistically significant at the 0.05 level of significance. 
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 مقجمة: 
إف استخجاـ كإساءة استخجاـ السخجرات كالشضكػتضغ كالعقاقضخ غضخ السذخكعة, كإساءة استخجاـ 

ممضار دكالر سشػًيا, حضث تختفع  700العقاقضخ السػصػفة, يكمف السجتسعات العخبضة أكثخ مغ 
تكالضف الخعاية الرحضة, كتديج الجخيسة, كتديج مغ خدارة اإلنتاجضة. في كل عاـ, تتدبب 

ت الدائجة مغ العقاقضخ غضخ السذخكعة كاألدكية السػصػفة بعذخات اآلالؼ مغ الػفضات الجخعا
حالة كفاة  480.000(, كيديع السخجرات في كفاه حػالي 2018في عاـ  70.000)حػالي 
 سشػًيا. 

كتذضخ البضانات التي تع تحجيثيا مغ قبل مشطسة الرحة العالسضة إلى أف استخجاـ كإساءة استخجاـ 
ة استخجاـ العقاقضخ القانػنضة كالػصفات الصبضة كغضخ القانػنضة يختبط في جسضع أنحاء العالع بػ كإساء
٢ مغ إجسالي الدشػات السفقػدة بدبب السخجرات, مع ما يتختب عمى ٢8.9 مغ الػفضات ك12.4

 ذلظ مغ كصسة العار كخاصة في السجتسعات العخبضة. كرفس ليحه السػاد كالدمػكضات.
 اسة: مذكمة الجر 

أف األضخار االجتساعضة الدشػية, التي تحجدىا األدكية التي تؤثخ عمى الدمػؾ, ضسشضة في 
-Hone)الشفقات الصبضة كالقانػنضة, يرل التغضب عغ العسل, كالتأثضخ عمى إنتاجضة العسل

Blanchet, A; Fecteau, ,2014 كاألضخار التي لحقت بالسستمكات الخاصة أك الحكػمضة )
 ممضار دكالر أمخيكي في أمخيكا كحجىا كيدداد االمخ في الجكؿ العخبضة.  272كغدضل األمػاؿ, إلى 

أما في الجكؿ العخبضة, فإف الػضع السقارف مع البمجاف الرشاعضة أسػأ نتضجة لبلنتذار الكبضخ لتمف 
شقز الخعاية الػقائضة في أنطستيا الرحضة, كاألضخار الشاجسة عغ متبلزمة الجماغ السبلـز ل

دكتػر جضكل كيتسضد بالعشف الذجيج كالتجمضخ الحؼ يجعل مطيخىا الػحذي تحت تأثضخ السخجرات, 
كىي مػاد يرل استيبلكيا مغ قبل الدكاف إلى ندب مساثمة لتمظ السػجػدة في العالع الرشاعي, 

ة أخخػ ضسشضة في ارتفاع استيبلؾ السػاد الغحائضة. كحػؿ غضخ مدجل كلكغ مع عػامل مذجد
يتزسغ السذخكبات الحخفضة, كالكحػؿ الشقي لبلستخجاـ الصبي, كالكحػؿ السذػه )كحػؿ مخف( 
كحتى الكحػؿ السحزخ بسػاد سامة أخخػ مثل خافس الحخارة. يزاؼ إلى ىحه العػامل 

 قترادية لمسدتيمكضغ كالستعايذضغ.السعاكدة, مع نتائج مأساكية, السراعب اال
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 أىسية الجراسة: 
 األىسية الشطخية:  -

o  ,أف جسضع البضانات السقجمة يسكغ ترشضفيا عمى أنيا اعتبلؿ ذاتي, كاعتبلؿ مع الحات
 كمطاىخ لمػفاة الحاتضة

o   .االستخجاـ الزار لمسػاد الدامة كيعبخ عشو السدتيمظ نفدو 
o  الرحي كقًتا شػيبًل إلضيار أنو يجب إضافة تمظ الحقائق تقجـ البحث الصبي في إسقاشو

 السذتقة مغ اإلجياد الػحذي كالجائع الحؼ يعاني مشو أقارب السدتيمكضغ الستعايذضغ.
o  يجرس العمساء تأثضخ األدكية عمى الجماغ كالدمػؾ. يدتخجمػف ىحه السعمػمات إلنذاء بخامج

تعافي. تديل األبحاث األخخػ تشفضح ىحه لسشع تعاشي السخجرات كمداعجة السجمشضغ عمى ال
 األفكار في السجتسع.

 األىسية التصبيقية:  -
o .اثخاء البحث العمسي كالخخكج بشتائج تفضج البحث العمسي 
o .الػصػؿ لشتائج عغ تأثضخ السخجرات عمى االسخة كالسجتسع 

 أىجاؼ الجراسة
تأثضخاتو عمى االسخة كالسجتسع  : األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات, كما أبخزاليجؼ الخئضدي
 المضبي.
 التعخؼ عمي األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات. ●
كضع ترػر مقتخح لتفعضل دكر االسخة كبعس مؤسدات السجتسع لسػاجية تعاشي  ●

 السخجرات. 
 تداؤلت الجراسة: 
االسخة : األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات, كما أبخز تأثضخاتو عمى التداؤؿ الخئضدي
 كالسجتسع المضبي.

 ما األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع. ●
 ما اثار تعاشي السخجرات عمى االسخة المضبضة.  ●
 ما تأثضخات اإلدماف عمى السجتسع المضبي؟ ●
 ما أسالضب تفعضل دكر السؤسدات االجتساعضة في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟ ●
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 ة: مرصمحات الجراس
 البعاد الجتساعية: 

يتع تشطضع البعج االجتساعي حػؿ التفاعل مع اآلخخيغ. ... يؤكج عمى تشػع الجػانب التي تدسح 
لمذخز بالتفاعل مع اآلخخيغ, كالتي مغ الزخكرؼ كجػد اآلخخيغ بػعي ذاتي كلغة كنضة 

 لمتػاصل.
 تعاشي السخجرات: 
مخض مدمغ في الجماغ. يتدبب في تعاشي الذخز لمسخجرات بذكل  التعخيف الجخائي:

متكخر, عمى الخغع مغ ضخره. يسكغ أف يغضخ تعاشي السخجرات بذكل متكخر الجماغ كيؤدؼ إلى 
اإلدماف, كيسكغ أف يدتسخ تغضخ الجماغ مغ اإلدماف لفتخة شػيمة, كىحا ىػ الدبب في أف إدماف 

كىحا يعشي أف األشخاص الحيغ يتساثمػف لمذفاء معخضػف السخجرات يعتبخ مخًضا "متكخًرا". 
 لخصخ تعاشي السخجرات مخة أخخػ, حتى بعج سشػات مغ عجـ تشاكليا.

 اإلجخاءات السشيجية: 
 مشيج الجراسة: 

التي تدسى أيًزا الصخيقة الشقجية أك الشقج التاريخي, تذتسل عمى مجسػعة مغ  السشيج التاريخي:
األسالضب كاألسالضب كاإلجخاءات التي يدتخجميا السؤرخػف إلدارة السرادر األكلضة كاألحجاث 
األخخػ )عمع اآلثار, كعمع السحفػضات, كالتخررات السداعجة لمتاريخ, كما إلى ذلظ( لمتحقضق 

اضضة ذات الرمة لمسجتسعات البذخية. اليجؼ يا ىػ تصػيخ التأريخ )أك اإلنتاج في األحجاث الس
التاريخي(. تشاقر نطخية السعخفة )فمدفة العمع كمشيجضة العمػـ االجتساعضة( كفمدفة التاريخ 
كالتأريخ )أك الشطخية( مدألة شبضعة السشيج التاريخي, كإمكانضة كجػده كأسمػب عمسي. مغ 

 التاريخ(.
"اليجؼ مغ البحث الػصفي ىػ كصف كتقضضع خرائز معضشة لحالة معضشة  الػصفي : السشيج

في نقصة كاحجة أك أكثخ في" الػقت ". في البحث الػصفي, يتع تحمضل البضانات السجسعة 
الكتذاؼ الستغضخات السختبصة ببعزيا البعس." يرعب تفدضخ ما تعشضو ىحه العبلقات. يسكغ 

قة كاحجة, كلكغ لدػء الحع سضكػف ىحا غالًبا شخيقة كاحجة فقط مغ لمباحث تفدضخ الشتائج بصخي
 عجة شخؽ لتفدضخىا ".
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 عيشة الجراسة: 
مفخدة مغ اجل اف تكػف العضشات مسثمة  300تع اختضار العضشة بذكل عذػائي, كتع اختضار عجد 
 لصبقات السجتسع المضبي كتكػف العضشة كافضة.

 حجكد الجراسة:
 داكية. حج مكاني : مجيشة ال ●
 ـ.2021-2020حج زماني: خبلؿ عاـ  ●
 عاـ  45-12حج بذخؼ: الذباب كاألشفاؿ مغ عسخ  ●

 الجراسات الدابقة: 
تيجؼ الجراسة الخاىشة إلى التعخؼ عمى الجكر  (2017) عمي مختزى مرصفى, محسػد ●

الحؼ تقػـ بو مؤسدات السجتسع السجني في الحج مغ ضاىخة العػد لتعاشي السخجرات, كسا تيجؼ 
سشعيع مغ العػد لتعاشي أيزًا إلى التعخؼ عمى أىع احتضاجات الستعافضغ مغ اإلدماف التي ت

السخجرات مغ ججيج. كقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي في تحقضق أىجاؼ البحث, استشادًا إلى 
مشيج السدح االجتساعي الحؼ يتضح القجرة عمى جسع أكبخ قجر مغ البضانات السضجانضة عغ 

قضاس ثبلثي األبعاد السػضػع أك الطاىخة السخاد دراستيا, مدتخجما صحضفة االستبضاف عمى ىضئة م
( مفخدة( مغ الستخدديغ عمى السرحة العبلجضة. كقج 60في جسع البضانات مغ عضشة قػاميا 

تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا: أىسضة بخامج التجخل السيشي لسدانجة الستعافضغ 
ضة, ككذفت مغ تعاشي السخجرات؛ لزساف عجـ عػدتيع إلى استخجاـ السػاد السخجرة مخة ثان

الجراسة عغ عجد مغ األدكار السيسة التي تقػـ بيا مؤسدات السجتسع السجني في دعع 
استخاتضجضات الجمج االجتساعي لمستعافضغ مغ اإلدماف, كالسداعجة في تخصضط بخامج تػضضف 
تحاكؿ مغ خبلليا مداعجة الستعافضغ مغ اإلدماف عمى الحرػؿ عمى فخص عسل مشاسبة, كحلظ 

ات السجتسع السجني دكرًا ميسًا في مجاؿ "التػعضة كالتثقضف", كتخفضف الشطخة الدمبضة تمعب مؤسد
 لمستعافضغ مغ قبل السجتسع كالسحضصضغ معيع.

حاكؿ ىحه الجراسة اإلجابة عغ تداؤالت تتعمق بتمظ الدسات  (2011) سػسغ, فايج ●
الشفدضة كالخرائز البضئضة التي يتدع بيا الستعاشػف مختكبػ جخائع العشف في إشار العبلقة بضغ 

حالة مسثمة بقجر اإلمكاف  80رتكاب جخائع العشف. تع تصبضق أدكات البحث عمى التعاشي كا
لمسػدعضغ بالدجػف مغ مختكبي جخائع العشف, كقج تع استخجاـ عجد مغ االستبضانات لقضاس األبعاد 

https://0810gttdx-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gttdx-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89+%D8%B9%D9%84%D9%8A
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 -3مقضاس كػرنضل لمشػاحي العرابضة.  -2مقضاس الذخرضة.  -1مػضػع الجراسة كىي: 
تائج التي انتيت إلضيا ىحه الجراسة: أكال: عمى مدتػػ الدسات الشفدضة, استسارة استبار. أىع الش

جاءت مؤشخات األداء عمى مقايضذ العشف كالعجكاف كاالعتسادية لتجؿ عمى عجـ كجػد فخكؽ بضغ 
عضشتي الجراسة كالتقشضغ, بضشسا كججت فخكؽ دالة عمى مقايضذ التجاكب االنفعالي, كالتقجيخ الدمبي 

االنفعالي. ثانضا: عمى مدتػؼ الدسات الشفدضة السخضضة, تبضغ أف عضشة الجراسة  لمحات, كالثبات
اتدست بعجـ الكفاية الذخرضة, كتسضدكا بدسة الغزب كالذعػر باالكتئاب, كاتزح أنيع مرابػف 
بحاالت مغ القمق كالتػتخ كالحداسضة السفخشة. ثالثا: عمى مدتػؼ الخرائز البضئضة, أشارت 

عضشة الجراسة تعخضت لطخكؼ بضئضة ضاغصة, ككانت الجكافع السباشخة لمتعاشي الشتائج إلى أف 
كالػقػع في بخاثغ جخائع العشف ىي التعخض لعشف األخخيغ, كالبمصجة, كالبعج عغ القضع الجيشضة, 
كالسذكبلت االقترادية, كالتفكظ األسخؼ.. إلخ. كبرفة عامة نجج أنو كمسا تػافخ االستعجاد 

لستغضخات السيضئة بالسحضط البضئي, اقتخب الذباب مغ المجػء لتعاشي السخجرات الشفدي كدعستو ا
 كالػقػع في بخاثغ جخائع الدمػؾ العشضف.

تيجؼ الجراسة إلى تذخضز كاقع تعاشي السخجرات (2010) عبجالخضا شالب, كضصاف ●
كالسدكخات في مجيشة الجيػانضة في الفتخة الػاقعة ما بضغ مشترف شيخ تسػز كنياية شيخ تذخيغ 

, كدرجة انتذارىا ككاقع مجمشضيا مغ حضث مجػ تأثخىع سمًبا بالسخجرات. كالعضشة 2009األكؿ لعاـ 
ة الجيػانضة مػزعضغ عمى ثبلث مشاشق لمجراسة ىي: ( مجمشًا يدكشػف مخكد مجيش75مقرػدة مغ )

)مشصقة حي الجسيػرؼ الذخقي, مشصقة صػب الذامضة, كمشصقة حي الشيزة( في مجيشة الجيػانضة 
( مجمشًا لكل مشصقة, كتػصل إلى أف غالبضة السجمشضغ ىع مغ الذباب الحيغ ال تتجاكز 25كبػاقع )

لعطسى مغ الحكػر غضخ الستدكجضغ, كيدكشػف السجف, أعسارىع ثبلثة كثبلثػف عامًا كغالبضتيع ا
كقجمت الجراسة كصفًا آللضات أبعاد انتذار السخجرات مغ خبلؿ عخضيا لبعس األبعاد 
االجتساعضة كالشفدضة كالتخبػية لتعاشي السخجرات, كأف السذاركة في ىحه السؤتسخات أك الشجكات 

لسذكمة التي نبحثيا, كالتي تقع مدؤكلضة ىي بحج ذاتيا مذاركة أك مداىسة في عبلج جدء مغ ا
دراستيا كعبلجيا عمى تخرراتشا في مجاالت العمػـ االجتساعضة كالشفدضة كالتخبػية كالقانػنضة 
كالرحضة ككحلظ بعس مؤسدات كزارة الجاخمضة كمشيا مجيخية مكافحة السخجرات, كىحه السذكمة 

ف إلى العخاؽ حضث أصبح العخاؽ ساحة )السشاشقضة( بجأت تطيخ بعج مخحمة دخػؿ قػات التحال
مفتػحة لسخكر كتجارة السخجرات بدبب غضاب دكلة القانػف كاألمغ, ككاف أغمب التجار مغ 
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شخكة أمشضة( تعسل في  350ألف مجشج أىمي,  80السختدقة العاممضغ بالذخكات األمشضة الخاصة )
غضخ معخكفة في الببلد, أما الضـػ  العخاؽ, كانػا كراء تفذي السخجرات كالتي كانت باألمذ القخيب

كحدب التقاريخ الجكلضة فإف تجارة السخجرات باتت أكثخ تشطضسًا كتتخح في العخاؽ مسخيغ رئضدضضغ, 
فسافضا السخجرات اإليخانضة كاألفغانضة تتخح جية الحجكد الذخقضة الػسصى كالجشػبضة عبخ العخاؽ مسخًا 

ضة, كتتخح الحجكد الذسالضة عبخ إقمضع كخدستاف مسخًا ثانضًا يرل بيا نحػ دكؿ الخمضج كأفخيقضا الذسال
باتجاه تخكضا كدكؿ البمقاف كأكربا الذخقضة. كخبلؿ فتخة جسع السعمػمات سعى الباحث إلى زيارة 
أربع دكائخ في مخكد مجيشة الجيػانضة يعتقج ليا عبلقة بسذكمة تعاشي السخجرات كىي: )مخكد 

ات كشعبة األمخاض الشفدضة كالعربضة في مدتذفى الجيػانضة شخشة مكافحة اإلدماف كالسخجر 
العاـ, كمحكسة الجشايات في الجيػانضة, كآمخيو الػقف كالتدفضخ في الجيػانضة مغ أجل الحرػؿ 
عمى السعمػمات التي تتعمق بجراستو. كقج كافق الباحث في الحرػؿ عمى البضانات الخاصة 

اكؿ, كمغ خبلؿ دراسة الباحث ليحه السذكمة يعتقج بسػضػع الجراسة التي كضحيا عمى شكل جج
أف ىحه السدكخات كأنػاع مغ السخجرات لحج اآلف لع ترل إلى مدتػػ الطاىخة في مجتسع مجيشة 
الجيػانضة كيسكغ تحجيجىا أك تقمضريا إذا ما تػافخت الجيػد مغ قبل الستخررضغ في السجاالت 

ألمشضة. كعمضو حجد الباحث عجدًا مغ األىجاؼ الستخابصة الشفدضة كاالجتساعضة كالرحضة كالقانػنضة كا
التي تختبخ عبلقة بعس الستغضخات الفخدية كاالجتساعضة بسذكمة اإلدماف عغ شخيق اإلجابة عمى 
التداؤالت التي تبحث العبلقة بضغ اإلدماف كالستغضخات الشفدضة كاألسخية كاالقترادية كمكاف 

فضة تجارب الحب الدابقة, إضافة إلى آثار اإلدماف عمى اإلقامة كالفذل في العبلقات العاش
السجمشضغ ككضفضة معالجة مذكمة اإلدماف لجػ بعس شخائح السجتسع العخاقي. كأعصى الباحث 
لسفاىضع دراستو كىي )السذكمة, كإدماف السخجرات, كالسدكخات, ككحلظ الستعاممػف مع السخجرات 

, كالستعاشي( تعخيفًا مغ الجانب االجتساعي كالعمسي كىع السسػؿ, كالسيخب, كالسخكج, كالُسيجؼ
 كالقانػني كالشفدي كالفقيي. 

 اإلشار الشطخي لمجراسة: 
 ;Hone-Blanchet, A)يعتبخ تعاشي السخجرات يسثل مذكمة صحضة عامة رئضدضة. 

Fecteau, ,2014 كيػاجو صانعػ الدضاسات عمى أعمى السدتػيات ضاىخة متدايجة التعقضج  )
امضكضة كمتعجدة األسباب تؤدؼ إلى آثار سمبضة عمى الرحة كالتعاير االجتساعي كأمغ كالجيش

 ,السخزكقىالسػاشغ كسبلمة السؤسدات الجيسقخاشضة كالتشسضة كاألنذصة كاقتراديات دكؿ السشصقة )
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(. فعمى الخغع مغ أنو 2017 ,الدمضظ(. تكمفتيا سضاسضة كاقترادية كاجتساعضة كبضئضة )2015
يسكغ ألؼ شخز استخجاـ السخجرات, إال أف جدًءا مغ الدكاف فقط يرابػف باإلدماف الحؼ 

مى مجاالت مختمفة مغ حضاتيع. ال تسضد بضغ الصبقات االجتساعضة كاالقترادية أك سضؤثخ ع
 الجشذ أك العخؽ أك العسخ. 

كحاكلت العجيج مغ التحقضقات التي أجخيت خبلؿ العقجيغ الساضضضغ تحجيج كضفضة بجء تعاشي 
عػامل الحساية السخجرات ككضفضة تقجمو, مسا يجؿ عمى مجػ تعقضج ىحه السذكمة كالعجد الكبضخ مغ 

(. كمع ذلظ, فإف جدًءا كبضًخا مغ السجتسع ال 2012, مشجل أبػكالسخاشخ التي تشصػؼ عمضيا )
يفيع ىحا السخض كيعتقج أف السعاناة مغ إدماف السخجرات ىي نتضجة االستيبلؾ الصػعي كالستكخر 

و ألنيع يخيجكف", "إنيع ال يدتحقػف السداعجة", مغ بضغ أمػر أخخػ. كغضخ السقضج "الحؼ يدتخجمػن
يؤثخ ىحا الترػر عمى الزحايا كعائبلتيع في جػانب مثل مػاجية الرعػبات في الػصػؿ إلى 

 الخجمات الرحضة كحتى إعادة دمجيع في السجتسع.
ائي, مثل لعبة. كلكغ تخضل أف الصخيق إلى مذكمة تعاشي السخجرات يبجأ عمى لػحة, بذكل عذػ 

شػاؿ الحضاة كمخاحميا, ىشاؾ سمدمة مغ العػامل كالطخكؼ, غالًبا ما تكػف خارجة عغ سضصخة 
 الذخز, كالتي تؤدؼ إلى االستيبلؾ كاالعتساد, كتغضضخ مدار الحضاة.

كازداد استخجاـ العقاقضخ غضخ السذخكعة بضغ السخاىقضغ في الدشػات األخضخة. تذضخ البضانات إلى أف 
شباب قج استيمظ بعس السػاد كمغ بضغ ىحه السػاد الكحػؿ كالتبغ كمذتقات  4ًجا مغ كل كاح

القشب كالكػكايضغ ىي السػاد األكثخ استيبلًكا. فبل يسكغ تفدضخ ىحه الديادة في االستيبلؾ بدبب 
كاحج. تتعمق بعس أىع العػامل التي تفدخ ىحه الطاىخة إلى حج كبضخ بالتػافخ الكبضخ لمسػاد 

 سخجرة, كزيادة العائبلت التي تعاني مغ مذاكل في العبلقات, كزيادة االضصخابات الشفدضة.ال
كأف العجيج مغ السخاىقضغ الحيغ يعالجػف في خجمات الرحة العقمضة الضصخاب عقمي يتعاشػف أك 
يعتسجكف عمى السػاد, مسا يتجاخل مع األعخاض التي تطيخ عمى السخيس, كبالتالي يعضق عسمضة 

كيدتسخ دماغ الذباب 2011) , فايجضضع كالتذخضز. كالتصػر السحتسل الضصخابيع الخئضدي. )التق
عاًما تقخيًبا , بسا في ذلظ قذخة الفز الجبيي , كالتي تمعب  25في الشسػ كالتصػر حتى سغ 
(  كيسكغ أف يتجاخل استخجاـ السخجرات أثشاء 2015,كقىالسخز . (دكًرا ميًسا في اتخاذ القخارات

خ أيًزا عمى عسمضة صشع (  كيسكغ أف يؤث2017 ,إلضاسالذباب مع عسمضات نسػ الجماغ.( 
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القخار. فسغ السخجح أف تقـػ بأشضاء محفػفة بالسخاشخ, مثل مسارسة الجشذ بجكف حساية كالقضادة 
 الخصخة.

ككمسا بجأ الذباب في تعاشي السخجرات مبكًخا, زادت فخصيع في االستسخار في تعاشضيا في 
مذاكل مثل أمخاض القمب  السدتقبل. يسكغ أف يداىع تعاشي السخجرات في الذباب في تصػيخ

. كىشاؾ العجيج مغ األسباب السختمفة التي قج تجعل الذاب  كارتفاع ضغط الجـ كاضصخابات الشـػ
 يتعاشى السخجرات, بسا في ذلظ:

لمتػافق مع مجسػعتيع: قج يتعاشى الذباب السخجرات ألنيع يخيجكف أف يتع قبػليع مغ قبل  ●
 السخجرات أيًزااألصجقاء أك الدمبلء الحيغ يتعاشػف 

, مشجل أبػلمذعػر بالخضا: يسكغ أف يؤدؼ تعاشي السخجرات إلى الذعػر بالدعادة ) ●
2012) 

لمذعػر بالتحدغ: يعاني بعس الذباب مغ االكتئاب كالقمق كاالضصخابات السختبصة بالتػتخ  ●
ات لسحاكلة الحرػؿ عمى بعس الخاحة. كاأللع الجدجؼ. حتى يتسكشػا مغ استخجاـ السخجر 

 (2011 , فايج)
تحدضغ أدائيع األكاديسي أك الخياضي: قج يأخح بعس الذباب السشذصات لمجراسة أك  ●

 الدتضخكيجات االبتشائضة لتحدضغ أدائيع الخياضي
باب في تجخبة تجارب ججيجة, خاصة تمظ التي يعتقجكف أنيا التجخبة: غالًبا ما يخغب الذ ●

 (2017 ,إلضاسمثضخة أك جخيئة )
 مختمفة أف تديج مغ خصخ تعاشي الذخز لمسخجرات, مثل:كيسكغ لعػامل 

التجارب السجيجة مغ الحضاة السبكخة, مثل سػء معاممة األشفاؿ, كاالعتجاء الجشدي عمى  ●
 األشفاؿ, كأشكاؿ أخخػ مغ الرجمات

 التعخض قبل الػالدة لمكحػؿ أك السخجرات األخخػ  ●
  (2015,السخزكقىعجـ كجػد إشخاؼ أك مخاقبة مغ الػالجيغ ) ●
 (González R. ;2008ػد زمبلء أك أصجقاء يتعاشػف السخجرات. ) كج ●

فالسخاىقػف الحيغ يختبخكف العقاقضخ يعخضػف سبلمتيع كصحتيع لمخصخ. ساعج في مشع تعاشي 
السخجرات مغ خبلؿ التحجث مع السخاىقضغ حػؿ عػاقب تعاشي السخجرات كأىسضة اتخاذ خضارات 

عاشي السخجرات كإساءة (. كيسكغ أف تداىع عجة عػامل في ت2015,السخزكقىصحضة )
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استخجاميا بضغ السخاىقضغ. غالًبا ما يحجث االستخجاـ ألكؿ مخة في األكساط االجتساعضة حضث 
تتػفخ السػاد بديػلة, مثل الكحػؿ كالدجائخ. كقج يكػف استسخار االستخجاـ بدبب عجـ األماف أك 

(. فضسكغ أف يذعخ السخاىقػف بأنيع غضخ قابمضغ 2017 , إلضاسالخغبة في القبػؿ االجتساعي )
ضخة لمتجمضخ كال يأخحكف في االعتبار عػاقب أفعاليع, مسا يؤدؼ بيع إلى السخاشخة الخص

 كتذسل عػامل الخصخ الذائعة لتعاشي السخاىقضغ لمسخجرات ما يمي:بالسخجرات. 
 تاريخ عائمي مغ تعاشي السخجرات ●
حالة عقمضة أك سمػكضة, مثل االكتئاب أك القمق أك اضصخاب نقز االنتباه / فخط الشذاط  ●
(ADHD) 
لحادث سضارة سمػؾ متيػر أك محفػؼ بالسخاشخ كتاريخ األحجاث الرادمة, مثل التعخض  ●

 أك التعخض لئليحاء
 (2011 , فايجتجني احتخاـ الحات أك مذاعخ الخفس االجتساعي) ●
 ( لجػ السخاىقضغ.2017,إلضاسعػاقب تعاشي السخجرات ) ●

 يسكغ أف تذسل الشتائج الدمبضة لتعاشي السخجرات لجػ السخاىقضغ ما يمي:
خاىقػف كالذباب الحيغ يتعاشػف السخجرات أكثخ ( الس2015,السخزكقىإدماف السخجرات) ●

 عخضة لتعاشي السخجرات في كقت الحق مغ حضاتيع.
عجـ كجػد معايضخ. يختبط تعاشي السخجرات في مخحمة السخاىقة كالذباب بشقز الحكع في  ●

 (2012, مشجل أبػالتفاعبلت االجتساعضة كالذخرضة. )
الجشدي يختبط تعاشي السخجرات بالشذاط الجشدي عالي الخصػرة كالجشذ غضخ الشذاط  ●

 اآلمغ كالحسل غضخ السقرػد.
اضصخابات الرحة العقمضة. يسكغ أف يؤدؼ تعاشي السخجرات إلى تعقضج أك زيادة خصخ  ●

 (González R. ;2008اإلصابة باضصخابات الرحة العقمضة, مثل االكتئاب كالقمق) 
داء السجرسي. يسكغ أف يؤدؼ استخجاـ السػاد إلى انخفاض األداء التغضضخات في األ ●

 األكاديسي.
( إلى أف اإلدماف ىػ مجسػعة مغ الطػاىخ الفدضػلػجضة WHOتذضخ مشطسة الرحة العالسضة )

.( Herrero M, Domingo Salvany A,.2008كالدمػكضة كالسعخفضة ذات الذجة الستغضخة, )
كالتي يكػف لتعاشي السؤثخات العقمضة فضيا أكلػية قرػػ. كعشج تعاشي السخجرات يكػف ىشاؾ قمق 
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(. يسكغ أف تكػف 2011 , فايجكرغبة في الحرػؿ عمضيا, لحلظ يتع تبشي سمػكضات لمبحث عشيا)
 عمى السخجرات بضػلػجضة أك نفدضة أك اجتساعضة كعادة ما تتفاعل.عػاقب االعتساد 

فإدماف السػاد ىػ ضاىخة معقجة تتسضد بتصػر يشتقل مغ االستخجاـ التجخيبي إلى االستخجاـ 
عمى شػؿ ىحا السدار, يختبخ السخاىق  2017) ,محسػداالجتساعي كسػء السعاممة كاالعتساد. )

أحاسضذ سخيعة الدكاؿ كمكثفة بالخفاىضة؛ يجج شخيقة سخيعة لميخكب مغ السػاقف العاشفضة 
(. 2011 , فايجع إتقاف مياـ الشسػ الشفدي كاالجتساعي الخاصة بالعسخ)الرعبة كيعاني مغ كى

السخاىق كالذباب في عسمضة اإلدماف لجيو ثقة قمضمة في قجرتو عمى مػاجية العالع, بجكف السػاد 
 الكضسضائضة.

 ذاكل تعاشي السخجرات ىي:خرائز السخاىق الحؼ يعاني مغ م
 (2017,إلضاسنقز االنتباه كفخط الشذاط. ) ●
  (2015,السخزكقىاالضصخابات الدمػكضة )التغضخات الحادة كالسفاجئة في السداج(. ) ●
 , تفخقة, تفكظ(.اختبلؿ كضضفي أسخؼ )شبلؽ, عشف ●
 قمق. ●
 االكتئاب )البلمباالة كالغضاب عغ السجرسة كالعدلة(. ●
 تغضضخ الرجاقات كالبضئة االجتساعضة. ●
 محاكالت انتحار. ●
 التجخضغ ●
 2017) ,محسػدأرؽ. ) ●
 مذاكل إقامة العبلقات مع الذخيظ. ●
 (2011 , فايج)القضاـ باألشضاء دكف تفكضخ(. )مذاكل التحكع في االنفعاالت  ●

كتبمغ مذكمة السخجرات ذركتيا في البمجاف العخبضة, بغس الشطخ عغ نطاميا االجتساعي 
ع تتحدغ كاالقترادؼ, حضث يدعى غالبضة السػاششضغ إلى بشاء عالع أفزل كيخذػف أنو إذا ل

االتجاىات العالسضة الحالضة, كيتصمب تكامل مفيػـ ىحا التفكضخ في أف البذخ يتسضدكف بسجسػعة 
(, كالتي 2017مغ االحتضاجات التي تتخاكح مغ االحتضاجات البضػلػجضة األكثخ بجائضة)محسػد, 
ذات صمة  بجكف إشباعيا سشيمظ, كتجمج اآلخخيغ تجريجضًا بذكل أقل قصعضة, عمى الخغع مغ أنيا

أيًزا, مثل الحاجات الشفدضة كاالجتساعضة كالثقافضة , كعمى مدتػػ أعمى , االحتضاجات الخكحضة , 
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التي تشصػؼ عمى افتخاض احتضاجات اآلخخيغ عمى أنيا احتضاجات السخء كالتي تتسثل أكضح 
(, كالقجرة عمى التعاشف 2015,السخزكقىتعبضخاتيا االجتساعضة في الحداسضة البذخية )

( كالسدؤكلضة, كالبصػلة, كالخضخ, الكخامة كالرجؽ كاإليثار 2017,إلضاسزامغ,)كالسذاركة, كالت
ضة كالكتابضة كإعصاء األكلػية لمػاجب عمى الخبح كركح التزحضة؛ كدعػة الخجمة بشساذجيا الصب

 ,Hone-Blanchetالخكحانضة التي تحجد القصب الصضفي السعاكذ لقصب االحتضاجات الحضػية )
A; Fecteau, S  ,2014.) 

كيتجاكز العجد اإلجسالي لؤلشخاص الحيغ يعانػف مغ ىحه اآلفة العالسضة ثمث البذخية 
(Gabaldon S .2008 كىي حقضقة إحرائضة تدداد إيبلًما عشجما يتع التعخؼ عمى شبضعتيا ,)

التي يسكغ الػقاية مشيا. كيتع االستجالؿ عمى األىسضة االجتساعضة لمعقاقضخ التي تؤثخ عمى الدمػؾ 
)كتدسى أيًزا األدكية غضخ الشضكػتضغ( مغ حقضقة أف آثارىا في العجيج مغ البمجاف الستقجمة 

٢ مغ اعتقاالت الذخشة, كالدخقات السدمحة, كحػادث السخكر, كالقتل, كزنا 60مختبصة بػ 
, الػفضات بدبب العسخ, كالصبلؽ كالتدخب مغ السجرسة, كالتي تعتبخ أيًزا مدؤكلة عغ  السحاـر

 العشف السشدلي كاالجتساعي الذجيج.  
., Institute of Drugكنطًخا لؤلىسضة التي نعصضيا ليحه اإلجخاءات عمى صحة السجمشضغ )

(, كالتي يتع التقمضل مغ قضستيا بذكل عاـ, كال سضسا فضسا يتعمق بالتجاعضات الجدجية, 2008
كبذكل عاـ يتع تحجيج التأثضخ الزار لؤلدكية مغ خبلؿ آثارىا الدامة كالسيضجة, ككحلظ مغ خبلؿ 

ارتفاع ضغط اختبلؿ التسثضل الغحائي كالغجد الرساء, كنقز السشاعة, كاالضصخاب العزمي, ك 
(. كمع ذلظ, فقج تع التخكضد عمى 2015,السخزكقىالجـ, كاألكدجة, كمزادات التغحية كتجاعضاتيا)

آثارىا الكارثضة عمى مػضػع االستيبلؾ مغ خبلؿ العسل عمى مدتػياتيع البضػلػجضة كالشفدضة 
كاالجتساعضة كالثقافضة كالخكحضة, بضشسا فضسا يتعمق باألسخة كالسجتسع. فضسا يتعمق باألخبلقضات 

. Riofrío Guillén, R., & Nascimento, L. Cكالكضساكيات كاإلندانضة كالقانػنضة )
,2010.) 

ألف الدمػؾ  2017) ,محسػدكإف تقجيخ العجيج مغ السخاىقضغ أف األدكية تؤثخ عمى الذخرضة )
أف يكػنػا أخبلقضضغ. كتسثل السخجرات حالًضا  البذخؼ تحت تأثضخىع يكػف عادًة حضػانًضا, كال يسكغ

أقػػ عجك لتصػيخ الذخرضة كالحفاظ عمضيا كالتعبضخ عشيا, لجرجة أنو إذا لع يتع تحدضغ 
االتجاىات الحالضة أك القزاء عمضيا, فإف البذخ قادركف عمى العصاء دكف التحكخ كاالستبلـ دكف 
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اض, كمعا معيع تختفي جسضع الطػاىخ ندضاف, كيسكغ أف يربحػا أنػاًعا في شخيق االنقخ 
االجتساعضة القائسة عمى التزامغ البذخؼ. كالذيء الحؼ ضيخ كػاقع إحرائي في الجسعضة 

 ((Insulza, José Miguel ,2013العالسضة الثامشة كالخسدضغ لسشطسة الرحة العالسضة. 
 أثخ تعاشي السخجرات: 

يديج تعاشي السخجرات السبكخ مغ فخص إدماف الذخز. كأف األدكية تغضخ الجماغ, مسا قج يؤدؼ 
( لحلظ, فإف مشع تعاشي السخجرات أك 2017إلى اإلدماف كمذاكل أخخػ خصضخة )محسػد, 

تقمضل ىحه السخاشخ. كيدداد خصخ الكحػؿ في كقت مبكخ يسكغ أف يقصع شػًشا شػيبًل في 
( بالشدبة لمبالغضغ, يسكغ أف 2011 , فايجاستخجاـ األدكية بذكل كبضخ خبلؿ السخاحل االنتقالضة. )

(. بالشدبة 2011 , فايجيؤدؼ الصبلؽ أك فقجاف الػضضفة إلى زيادة مخاشخ تعاشي السخجرات)
 لمسخاىق, تذسل األكقات السحفػفة بالسخاشخ االنتقاؿ أك شبلؽ الػالجيغ أك تغضضخ السجرسة. 

 مخحمة السخاىقة كتصػر شخريات األشفاؿ: 
مثل الدجائخ أك الكحػؿ. مع  فعشجما يشتقل األشفاؿ الي مخحمة السخاىقة يتعخضػف ألكؿ مخة لسػاد

دخػليع السجرسة الثانػية, قج يججكف تػافًخا أكبخ لمسخجرات, كالسخاىقضغ األكبخ سًشا السجمشضغ بالفعل 
 Insulza, José)عمى تعاشي السخجرات, كاألنذصة االجتساعضة التي تدتخجـ فضيا السخجرات

Miguel ,2013  عشجما يتخكػف السجرسة الثانػية كيبجأكف حضاة أكثخ استقبللضة لمبالغضغ, سػاء .)
كقج تع إزالتيا بالفعل مغ  في الكمضة أك في مكاف العسل, فقج يتعخضػف أيًزا لتعاشي السخجرات,

 اليضكل الػقائي الحؼ تػفخه األسخة كالسجرسة.
 ;Fox; Sophie )كتعتبخ أحج السكػنات الصبضعضة لشسػ السخاىقضغ ىػ مدتػػ معضغ مغ السخاشخة

Oliver,2013 إف الخغبة في تجخبة أشضاء ججيجة كاالستقبللضة أمخ صحي, كلكشو قج يديج .)
لتجخبة األدكية. ال تشتيي أجداء الجماغ التي تتحكع في الحكع كاتخاذ  أيًزا مغ مضل السخاىقضغ
(. كىحا يحج مغ قجرة السخاىق عمى تقضضع 2011 , فايجعاًما) 25-20القخار مغ التصػر إال بعج 

ب أكثخ عخضة لزغط األقخاف, كنطًخا ألف مخاشخ تجخبة العقاقضخ بذكل صحضح كيجعل الذبا
الجماغ ال يداؿ يتصػر, فسغ السخجح أف يؤدؼ تعاشي السخجرات في ىحا العسخ إلى تعصضل 
كضائف السخ في السشاشق التي تعتبخ بالغة األىسضة لمتحفضد كالحاكخة كالتعمع كالحكع كالتحكع في 

 (.2015,السخزكقىالدمػؾ. )
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 اإلجخاءات السشيجية لمجراسة: 
 اإلحرائية السدتخجمةاألساليب 

اعتسجت الباحثة عمى مجسػعة مغ األسالضب اإلحرائضة مغ أجل استخبلص الشتائج مغ بضانات 
 SPSS  versionالبحث السضجاني, ككحلظ لتحقضق أىجاؼ البحث, كاستخجمت الباحثة بخنامج 

 فى تحمضل البضانات كقامت باستخجاـ األسالضب التالضة:  25
 ستبياف.اختبار صجؽ كثبات ال

يذضخ مفيػـ الرجؽ إلى أف أسئمة االستبضاف تكػف كاضحة كمفيػمة لمسبحػثضغ, كأف ىحه األسئمة 
أك العبارات السدتخجمة تقضذ الطاىخة محل الجراسة كأنيا صالحة لئلجابة عمى تداؤالت 
كفخضضات الجراسة كلمتحمضل اإلحرائي, أؼ أف صجؽ االستبضاف يعشي قجرتو عمى قضاس األىجاؼ 

 التي كضع لقضاسيا.
يعشي أنو في حالة إعادة االستبضاف كتصبضقو مخة أخخػ عمى أفخاد العضشة بعج فتخة  ثبات االستبضاف

زمشضة قرضخة, كفي تػفخ نفذ الطخكؼ, فإف االستبضاف يعصي نتائج قخيبة ججا مغ الشتائج التي تع 
ستخجاـ اختبار ألفا كخكنباخ الحرػؿ عمضيا في التصبضق األكؿ لبلستبضاف. كتع قضاس الثبات با

لمتعخؼ عمى درجة ثبات عبارات كل محػر ككحلظ التعخؼ عمى درجة ثبات جسضع فقخات 
 االستبضاف كسا ىػ مػضح الحقًا.
قج تع االعتساد عمى الشدب كالتكخارات كالػسط الحدابي كاالنحخاؼ  بعس اإلحراءات الػصفضة:

ة الذخرضة كقج تع االستعانة ببعس الخسـػ السعضارؼ لمتعخؼ عمى كصف خرائز أفخاد العضش
 البضانضة.
تع إختضار مقضاس لضكارت الخساسي كالحؼ يذضخ الى مجػ مػافقة أفخاد العضشة معادلة السجػ:  .1

 عمى كل عبارة مغ عبارات السحاكر الخئضدضة لمجراسة.
 ميداف تقجيخى كفقا لسقياس ليكارت الخساسى

 الجرجة شػؿ الفتخة الستػسط السخجح باألكزاف الستجابة

 0.79 1.79الى  1مغ  غيخ مػافق بذجة
 مشخفس

 0.79 2.59الى  1.80مغ غيخ مػافق

 متػسط 0.79 3.39الى  2.60مغ  الى حج ما
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 0.79 4.19الى  3.40مغ  مػافق
 مختفع

 0.8 5الى  4.20مغ  مػافق بذجة

االرتباط الخصى البدضط )بضخسػف(: يدتخجـ لقضاس االرتباط بضغ متغضخيغ كسضضغ كيعكذ ىحا  .2
السقضاس درجة أك قػة العبلقة بضغ الستغضخيغ كاتجاه ىحه العبلقة. كتشحرخ قضسة معامل االرتباط 

فسعشى ذلظ أف االرتباط  1. فإذا كانت قضسة معامل االرتباط تداكؼ + 1 -, 1)بضخسػف( بضغ + 
بضغ الستغضخيغ شخدؼ تاـ, كىػ أقػػ أنػاع االرتباط الصخدؼ بضغ متغضخيغ. كإذا كانت قضسة معامل 

فسعشى ذلظ أف االرتباط بضغ الستغضخيغ عكدي تاـ, كىػ أقػػ أنػاع االرتباط  1 –االرتباط تداكؼ 
يػجج العكدي بضغ متغضخيغ. كإذا كانت قضسة معامل االرتباط تداكؼ صفخ, فسعشى ذلظ أنو ال 

كمسا كاف االرتباط  1 –أك  1ارتباط بضغ الستغضخيغ. ككمسا اقتخبت قضسة معامل االرتباط مغ + 
 قػيًا, ككمسا اقتخب مغ الرفخ كمسا كاف االرتباط ضعضفًا. 

 حداب صجؽ كثبات الستبانة:
كقج جخػ التحقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي لبلستبضاف بحداب صجؽ االتداؽ الجاخمي:  .3

ارتباط بضخسػف بضغ درجات كل فقخة مغ عبارات السحاكر الثبلثة كالجرجة الكمضة لمسحػر معامل 
الحؼ تشتسي الضو الفقخة, كالججاكؿ التالضة تػضح معامبلت االرتباط بضغ كل فقخة مغ عبارات 

 السحػر كالسحػر التى تشتسى الضو.
جتساعية لتعاشي ( التحقق مغ صجؽ  عبارات السحػر الكؿ )ما األسباب ال1ججكؿ )

 السخجرات لجي الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟(

عبارات السحػر االكؿ )ما األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ 
 بالسجتسع؟(

معامل 
 قضسة الجاللة االرتباط

يتعاشى الذباب السخجرات ألنيع يخيجكف أف يتع قبػليع مغ قبل األصجقاء الحيغ يتعاشػف 
 السخجرات أيًزا.

.844** 0.000 

 0.000 **860. يعتقج الستعاشي اف السخجرات تؤدؼ إلى الذعػر بالدعادة كتشفضث ىسػميع.

 0.000 **822. يدتخجـ الستعاشي السخجرات لسحاكلة الحرػؿ عمى بعس الخاحة.

لجػء الذباب إلي يعتبخ االكتئاب كالقمق كاالضصخابات السختبصة بالتػتخ كاأللع الجدجؼ مغ أسباب 
 تعاشي السخجرات.

.703** 0.000 
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 0.000 **834. يتشاكؿ بعس الذباب السشذصات لمجراسة أك الدتضخكيجات االبتشائضة لتحدضغ أدائيع الخياضي.

غالًبا ما يخغب الذباب في تجخبة تجارب ججيجة, خاصة تمظ التي يعتقجكف أنيا مثضخة أك جخيئة 
 مثل السخجرات.

.839** 0.000 

 0.000 **845. تعخض األشفاؿ لمعجيج مغ الرجمات مشح الرغخ يؤدؼ إلي دفعيع لتشاكؿ السخجرات

التجارب السجيجة مغ الحضاة السبكخة, مثل سػء معاممة األشفاؿ, كاالعتجاء الجشدي عمى األشفاؿ 
 قج يجفعيع لتعاشي السخجرات.

.762** 0.000 

 0.000 **733. عل الذباب أكثخ عخضة لمػقػع في اإلدماف.عجـ كجػد إشخاؼ أك مخاقبة مغ الػالجيغ يج

 0.000 **586. كجػد عجد مغ األىل أك األقارب السجمشضغ قج يذجع الذباب عمي تشاكؿ السخجرات.

 مدتػؼ معشػية 0.05** دالة إحرائضًا عشج 
مغ نتائج الججكؿ الدابق نجج أف جسضع معامبلت ارتباط بضخسػف بضغ عبارات السحػر االكؿ )ما 
األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟( كالجرجة الكمضة لمسحػر 

(, كعمضو فإف جسضع عبارات السحػر االكؿ 0,05, 0,01دالة إحرائضًا عشج مدتػػ معشػية )
قة داخمضًا مع السحػر الحؼ تشتسي لو مسا يثبت صجؽ االتداؽ الجاخمي لعبارات السحػر متد
 االكؿ. 

( التحقق مغ صجؽ عبارات السحػر الثاني )ما اثار تعاشي السخجرات عمى السخة 2ججكؿ )
 الميبية؟(

 قيسة الجللة معامل الرتباط عبارات السحػر الثاني )ما اثار تعاشي السخجرات عمى السخة الميبية؟(

 0.000 **568. يؤدؼ تعاشي السخجرات مغ قبل أحج أفخاد األسخة إلى زعدعة البشضة االجتساعضة لؤلسخة.

 0.000 **643. مغ أثار تعاشي السخجرات تخاجع أشخ التفاعل االجتساعي البّشاء بضغ أفخاد األسخة.

 0.000 **665. شجيجًا عمى دخل األسخةيسثل تعاشي أحج أفخاد األسخة لمسخجرات عبئًا اقتراديا 

 0.000 **703. تدػء حالة األسخة السعضذضة مغ جسضع الشػاحي نتضجة تعاشي أحج أفخادىا السخجرات.

 0.000 **720. يؤدؼ تعاشي رب األسخة لمسخجرات إلى انحخاؼ بعس أفخاد األسخة.

 0.000 **692. يتذبو باقي أفخاد األسخة بخب األسخة السجمغ لمسخجرات.

 0.000 **713. يؤدؼ تعاشي رب األسخة لمسخجرات إلي اندالؽ أحج أفخاد األسخة إلى نفذ الياكية.
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 0.000 **638. يؤدؼ تعاشي السخجرات إلى تفكظ الخكابط الدخية.

يؤدؼ تعاشي السخجرات إلي زيادة السذاكل بضغ الدكجضغ كالتي تشتيي باألسخة إلى الجمار 
 كالخخاب.

.620** 0.000 

 0.000 **626. يقرخ رب األسخة الستعاشي لمسخجرات في رعاية أبشاءه كقزاء حػائجيع.

 مدتػؼ معشػية 0.05** دالة إحرائضًا عشج 
مغ نتائج الججكؿ الدابق نجج أف جسضع معامبلت ارتباط بضخسػف بضغ عبارات السحػر الثاني )ما 
اثار تعاشي السخجرات عمى االسخة المضبضة؟( كالجرجة الكمضة لمسحػر دالة إحرائضًا عشج مدتػػ 

حؼ (, كعمضو فإف جسضع عبارات السحػر الثاني متدقة داخمضًا مع السحػر ال0,05, 0,01معشػية )
 تشتسي لو مسا يثبت صجؽ االتداؽ الجاخمي لعبارات السحػر الثاني. 

( التحقق مغ صجؽ عبارات السحػر الثالث )ما تأثيخات اإلدماف عمى السجتسع 3ججكؿ )
 الميبي؟(

 قيسة الجللة معامل الرتباط عبارات السحػر الثالث )ما تأثيخات اإلدماف عمى السجتسع الميبي؟(

 0.000 **781. السخجرات بضغ الذباب إلي انتذار الجخيسة كاالنحخاؼ.يؤدؼ تعاشي 

 0.000 **800. ىشاؾ عبلقة بضغ تعاشي السخجرات كاألفعاؿ التي يجخميا القانػف.

 0.000 **812. يؤدؼ انتذار التعاشي بضغ الذباب إلي ارتفاع معجالت البصالة.

االحتضاؿ أك خضانة األمانة لمحرػؿ عمي يتعخض الستعاشي الرتكاب الجخيسة كالشرب أك 
 الساؿ لذخاء السخجرات.

.795** 0.000 

 0.000 **736. يجفع تعاشي السخجرات إلي كقػع أفخاد السجتسع في االنحجار الُخمقي كاالجتساعي.

 0.000 **762. يديج تعاشي السخجرات بضغ أفخاد السجتسع إلي العجاكة كالبغزاء بضغ الشاس.

 0.000 **758. السخجرات أفخاد السجتسع بتجىػر الرحة كانتذار األمخاض بضغ الستعاشضغ.ترضب 

تعاشي السخجرات كالحذضر يؤدؼ إلى سضادة اإلمخاض االجتساعضة في السجتسعات, مثل 
 الدمبضة, كالتػاكل, كاالنتيازية.

.782** 0.000 

 0.000 **751. ة معجالت حػادث السخكر.يعج تعاشي السخجرات كإدمانيا مغ األسباب الخئضدة في زياد

 0.000 **626. تذكل عرابات تيخيب السخجرات خصخًا بالغًا عمى سبلمة أفخاد السجتسع كعمى آمغ الجكلة.

 مدتػؼ معشػية 0.05** دالة إحرائضًا عشج 
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مغ نتائج الججكؿ الدابق نجج أف جسضع معامبلت ارتباط بضخسػف بضغ عبارات السحػر الثالث )ما 
 تأثضخات اإلدماف عمى السجتسع المضبي؟( كالجرجة الكمضة لمسحػر دالة إحرائضًا عشج مدتػػ معشػية 

تشتسي (, كعمضو فإف جسضع عبارات السحػر الثالث متدقة داخمضًا مع السحػر الحؼ 0,05, 0,01)
 لو مسا يثبت صجؽ االتداؽ الجاخمي لعبارات السحػر الثالث. 

( التحقق مغ صجؽ عبارات السحػر الخابع )ما أساليب تفعيل دكر السؤسدات 4ججكؿ )
 الجتساعية في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟(

عبارات السحػر الخابع )ما أساليب تفعيل دكر السؤسدات الجتساعية في الػقاية مغ خصخ 
 اإلدماف؟(

معامل 
 الرتباط

قيسة 
 الجللة

 0.000 **791. ىشاؾ حاجو ماسة إلي بحؿ العجيج مغ الجيػد السجتسعضة لمػقاية مغ تعاشي السخجرات.

 0.000 **759. يقع عمى عاتق الذئػف االجتساعضة دكٌر كبضخ في مػاجية مذاكل التعاشي.

اجتساعضػف ذات كفاءة في تقجيع االرشادات يجب تػفضخ بخامج تػعػية يذخُؼ عمضيا اخرائضػف 
 العبلجضة لمستعاشضغ.

.756** 0.000 

 0.000 **679. لػسائل اإلعبلـ السخئضة السدسػعة كالسقخكءة دكٌر شبضعي كىاـ في مكافحة السخجرات.

 0.000 **720. تجشضغ الحسبلت اإلعبلمضة لمتأثضُخ في الخأؼ العاـ كخمق الػعي بخصخ التعاشي كالسخجرات.

 0.000 **637. يقع عمى عاتق كزارة الرحة اإلشخاؼ عمى عبلج مجمشي السخجرات.

 0.000 **720. لمسجارس دكٌر ىاـ كرئضدي في مػاجية كمكافحة تعاشي السخجرات.

 0.000 **745. تعديد دكر السجرسة في التػعضة كاإلرشاد التخبػؼ كاالكاديسي لمصبلب بأخصار السخجرات.

 0.000 **690. عاتق الشقابات العسالضة كالجيات السيشضة دكرا رئضدضا في التػعضة كمكافحة السخجرات.يقع عمى 

 0.000 **753. يقع عمى األسخة دكرًا كبضخًا كىامًا في خمق جضٍل كاٍع يتفيع مخاشخ إدماف السخجرات.

 مدتػؼ معشػية 0.05** دالة إحرائضًا عشج 
مغ نتائج الججكؿ الدابق نجج أف جسضع معامبلت ارتباط بضخسػف بضغ عبارات السحػر الخابع )ما 
أسالضب تفعضل دكر السؤسدات االجتساعضة في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟( كالجرجة الكمضة لمسحػر 

(, كعمضو فإف جسضع عبارات السحػر الخابع 0,05, 0,01دالة إحرائضًا عشج مدتػػ معشػية )
دقة داخمضًا مع السحػر الحؼ تشتسي لو مسا يثبت صجؽ االتداؽ الجاخمي لعبارات السحػر مت

 الخابع. 
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 حداب ثبات الستبانة:
لقضاس مجػ ثبات أداة الجراسة )االستبانة( استخجمت الباحثة )معادلة ألفا كخكنباخ( 

Cronbach's Alpha( 30ػنة مغ )(( لمتأكج مغ ثبات عضشة الجراسة عمى عضشة استصبلعضة مك
 ( يػضح معامبلت ثبات أداة الجراسة.5مفخدة كقج تع استبعادىا مغ العضشة الكمضة, كالججكؿ رقع )

 ( معامالت ثبات أداة الجراسة5ججكؿ )

 السحػر
ثبات 
 عجد العبارات السحػر

 10 0.931 السحػر االكؿ )ما األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟(

 10 0.851 السحػر الثاني )ما اثار تعاشي السخجرات عمى االسخة المضبضة؟(

 10 0.919 السحػر الثالث )ما تأثضخات اإلدماف عمى السجتسع المضبي؟(

 10 0.899 السحػر الخابع )ما أسالضب تفعضل دكر السؤسدات االجتساعضة في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟(

 40 0.921 لبلستبضافالثبات العاـ 

( 0.921( أف معامل الثبات العاـ لسحاكر الجراسة مختفع حضث بمغ )5يتزح مغ الججكؿ رقع )
, كبمغ معامل ثبات 0.931إلجسالي عبارات االستبضاف, فضسا تخاكح ثبات السحػر األكؿ نحػ 

, كبمغ معامل ثبات 0.919, كبمغ معامل ثبات السحػر الثالث نحػ 0.851السحػر الثاني نحػ 
, كىحا يجؿ عمى أف االستبضاف يتستع بجرجة عالضة مغ الثبات يسكغ 0.899ابع نحػ السحػر الخ 

كحج أدنى  0.70االعتساد عمضو فى التصبضق السضجاني لمجراسة بحدب مقضاس نانمى كالحؼ اعتسج 
 لمثبات. 

 تػصضف عضشة الجراسة
 الجشذ .1

 ( الجشذ6ججكؿ )
 % التكخارات 
 47.3 142 ذكخ
 52.7 158 أنثي
 100.0 300 اإلجسالي
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يتزح مغ خبلؿ نتائج الججكؿ متغضخ الجشذ ألفخاد عضشة الجراسة, حضث بمغت ندبة الحكػر نحػ 
 %, كالذكل التالي يػضح تمظ الشتائج.53%, بضشسا بمغت ندبة اإلناث نحػ 47

 ( الجشذ1شكل )

 

 الفئة العسخية .2
 ( الفئة العسخية7ججكؿ )

 % التكخارات 
 24.0 72 سشة 12-20
 47.7 143 سشة 20-30
 28.3 85 سشة 30-42

 100.0 300 اإلجسالي
يتزح مغ خبلؿ نتائج الججكؿ متغضخ العسخ ألفخاد عضشة الجراسة حضث بمغت ندبة الفئة العسخية 

سشة نحػ  30ؿ  20%, بضشسا بمغت ندبة الفئى العسخية مغ 24سشة نحػ  20 – 12مغ 
 %, كالذكل التالي يػضح تمظ الشتائج.  28سشة نحػ 42ؿ  30%, كبمغت ندبة مغ 48

 ( العسخ2شكل )
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 العمسيالسؤىل  .3
 ( السؤىل العمسي8ججكؿ )

 % التكخارات 
 16.0 48 أمي
 48.0 144 أساسي
 36.0 108 جامعي
 100.0 300 اإلجسالي

يتزح مغ خبلؿ نتائج الججكؿ متغضخ السؤىل العمسي ألفخاد عضشة الجراسة حضث بمغت ندبة 
%, كبمغت ندبة التعمضع الجامعي 48%, بضشسا بمغت ندبة التعمضع األساسي نحػ 16األمضضغ نحػ 
 %, كالذكل التالي يػضح تمظ الشتائج.  36نحػ 

 ( السؤىل العمسي3شكل )

 
 اإلجابة عمي تداؤلت الجراسة: 

اتجاىات أراء أفخاد العضشة تجاه الدؤاؿ األكؿ )ما األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ  .1
  -الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟(:

( اتجاىات أراء أفخاد العيشة تجاه الدؤاؿ األكؿ )ما األسباب الجتساعية لتعاشي 9ججكؿ )
 اؿ بالسجتسع؟(السخجرات لجي الذباب كاألشف

 العبارات

يسة
ق

 
ت(

ر )
ختبا

إ
 

للة
الج

ئية 
را

إلح
ا

سط 
ستػ

ال
خاؼ 

نح
اإل

ي   ر
عيا

الس
رجة 

الج
 

يتعاشى الذباب السخجرات ألنيع يخيجكف أف يتع قبػليع مغ قبل 
 األصجقاء الحيغ يتعاشػف السخجرات أيًزا.

 مػافق 1.30 3.80 0.00 9.08

 مػافق 1.33 3.48 0.00 5.31يعتقج الستعاشي اف السخجرات تؤدؼ إلى الذعػر بالدعادة كتشقضث 
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 ىسػميع.
 مػافق 1.38 3.53 0.00 5.73 يدتخجـ الستعاشي السخجرات لسحاكلة الحرػؿ عمى بعس الخاحة.
يعتبخ االكتئاب كالقمق كاالضصخابات السختبصة بالتػتخ كاأللع الجدجؼ 

 الذباب إلي تعاشي السخجرات.مغ أسباب لجػء 
 مػافق 1.20 4.02 0.00 13.07

يتشاكؿ بعس الذباب السشذصات لمجراسة أك الدتضخكيجات االبتشائضة 
 لتحدضغ أدائيع الخياضي.

 مػافق 1.39 3.40 0.00 4.26

غالًبا ما يخغب الذباب في تجخبة تجارب ججيجة, خاصة تمظ التي 
 السخجرات.يعتقجكف أنيا مثضخة أك جخيئة مثل 

 مػافق 1.27 3.81 0.00 9.47

تعخض األشفاؿ لمعجيج مغ الرجمات مشح الرغخ يؤدؼ إلي دفعيع 
 لتشاكؿ السخجرات

 مػافق 1.39 3.48 0.00 5.13

التجارب السجيجة مغ الحضاة السبكخة, مثل سػء معاممة األشفاؿ, 
 مػافق 1.36 3.45 0.00 4.85 كاالعتجاء الجشدي عمى األشفاؿ قج يجفعيع لتعاشي السخجرات.

عجـ كجػد إشخاؼ أك مخاقبة مغ الػالجيغ يجعل الذباب أكثخ عخضة 
 لمػقػع في اإلدماف.

 مػافق 1.16 4.03 0.00 13.15

كجػد عجد مغ األىل أك األقارب السجمشضغ قج يذجع الذباب عمي 
 تشاكؿ السخجرات.

 مػافق 1.08 4.17 0.00 16.11

االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ السحػر االكؿ )ما األسباب 
 الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟(

 مػافق 1.29 3.72 0.00 8.62

( اإلحراءات الػصفضة كاختبار )ت( الستجابات أفخاد عضشة 9يتزح مغ نتائج ججكؿ رقع )
الجراسة حػؿ عبارات السحػر األكؿ )ما األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب 

( كيعشى ذلظ درجة مػافقة )مػافق( 3.72بالسجتسع؟( كنجج أف الستػسط الكمى لمسحػر )كاألشفاؿ 
عمى السحػر ككل, أؼ يجؿ ذلظ عمى أف أفخاد العضشة لجييع درجة مػافقة عالضة عمى عبارات 
السحػر )ما األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟( كنبلحع 

افات السعضارية لعبارات السحػر مسا يجؿ عمى تسخكد االجابات حػؿ كسصيا انخفاض االنحخ 
( حضث اف قضع 3الحدابي, كنجج انو ىشاؾ تفاكت في إجابات أفخاد عضشة الجراسة عغ الستػسط )

كىي ذات داللة إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية  0.000الجاللة اإلحرائضة لجسضع العبارات تداكؼ 
0.05. 

كقج جاءت فى السختبة األكلى العبارة التى تشز عمى )كجػد عجد مغ األىل أك األقارب السجمشضغ 
( كبجرجة مػافقة )مػافق(, فضسا 4.17قج يذجع الذباب عمي تشاكؿ السخجرات( بستػسط حدابي )

 جاءت فى السختبة الثانضة العبارة )عجـ كجػد إشخاؼ أك مخاقبة مغ الػالجيغ يجعل الذباب أكثخ
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( كبجرجة مػافقة )مػافق(. فضسا جاءت فى 4.03عخضة لمػقػع في اإلدماف( بستػسط حدابي )
السختبة قبل األخضخة العبارة )التجارب السجيجة مغ الحضاة السبكخة, مثل سػء معاممة األشفاؿ, 

( كبجرجة 3.45كاالعتجاء الجشدي عمى األشفاؿ قج يجفعيع لتعاشي السخجرات( بستػسط حدابي )
قة )مػافق(, كقج جاءت في السختبة األخضخة العبارة )يتشاكؿ بعس الذباب السشذصات لمجراسة مػاف

( كبجرجة مػافقة 3.40أك الدتضخكيجات االبتشائضة لتحدضغ أدائيع الخياضي( بستػسط حدابي )
)مػافق(, كقج جاءت اتجاىات أراء األفخاد فى العضشة بجرجة مػافقة عالضة فضسا يتعمق بالسحػر 

 كؿ )ما األسباب االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟(.األ

اتجاىات أراء أفخاد العضشة تجاه الدؤاؿ الثاني )ما اثار تعاشي السخجرات عمى االسخة  .2
  -المضبضة؟(:

( اتجاىات أراء أفخاد العيشة تجاه السحػر الثاني )ما اثار تعاشي السخجرات عمى 10ججكؿ )
 السخة الميبية؟(
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يؤدؼ تعاشي السخجرات مغ قبل أحج أفخاد األسخة إلى زعدعة 
 البشضة االجتساعضة لؤلسخة.

 مػافق 1.142 3.88 0.000 11.393

البّشاء مغ أثار تعاشي السخجرات تخاجع أشخ التفاعل االجتساعي 
 محايج 1.278 3.34 0.000 3.958 بضغ أفخاد األسخة.

يسثل تعاشي أحج أفخاد األسخة لمسخجرات عبئًا اقتراديا شجيجًا 
 عمى دخل األسخة

 مػافق 1.262 3.71 0.000 8.385

تدػء حالة األسخة السعضذضة مغ جسضع الشػاحي نتضجة تعاشي أحج 
 أفخادىا السخجرات.

 مػافق بذجة 1.022 4.30 0.000 18.939

يؤدؼ تعاشي رب األسخة لمسخجرات إلى انحخاؼ بعس أفخاد 
 األسخة.

 مػافق بذجة 1.048 4.20 0.000 16.917

 مػافق 1.088 4.05 0.000 14.373 يتذبو باقي أفخاد األسخة بخب األسخة السجمغ لمسخجرات.
يؤدؼ تعاشي رب األسخة لمسخجرات إلي إندالؽ أحج أفخاد األسخة 

 إلى نفذ الياكية.
 مػافق 1.039 4.14 0.000 16.280

 مػافق 1.020 4.19 0.000 17.313 يؤدؼ تعاشي السخجرات إلى تفكظ الخكابط اإلسخية.
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يؤدؼ تعاشي السخجرات إلي زيادة السذاكل بضغ الدكجضغ كالتي 
 تشتيي باألسخة إلى الجمار كالخخاب.

 مػافق 1.237 3.85 0.000 10.243

األسخة الستعاشي لمسخجرات في رعاية أبشاءه كقزاء يقرخ رب 
 مػافق 1.253 3.78 0.000 8.014 حػائجيع.

 مػافق 1.14 3.94 0.00 12.58 السحػر الثاني )ما اثار تعاشي السخجرات عمى االسخة المضبضة؟(
( اإلحراءات الػصفضة كاختبار )ت( الستجابات أفخاد عضشة 10يتزح مغ نتائج ججكؿ رقع )

الجراسة حػؿ عبارات السحػر الثاني )ما اثار تعاشي السخجرات عمى االسخة المضبضة؟( كنجج أف 
( كيعشى ذلظ درجة مػافقة )مػافق( عمى السحػر ككل, أؼ يجؿ 3.94الستػسط الكمى لمسحػر )

ذلظ عمى أف أفخاد العضشة لجييع درجة مػافقة عالضة عمى عبارات بعج )ما اثار تعاشي السخجرات 
ى االسخة المضبضة؟( كنبلحع انخفاض االنحخافات السعضارية لعبارات السحػر مسا يجؿ عمى عم

تسخكد االجابات حػؿ كسصيا الحدابي, كنجج انو ىشاؾ تفاكت في إجابات أفخاد عضشة الجراسة 
كىي ذات  0.000( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة لجسضع العبارات تداكؼ 3عغ الستػسط )
 .0.05عشج مدتػؼ معشػية  داللة إحرائضة

كقج جاءت فى السختبة األكلى العبارة التى تشز عمى )تدػء حالة األسخة السعضذضة مغ جسضع 
( كبجرجة مػافقة )مػافق 4.30الشػاحي نتضجة تعاشي أحج أفخادىا السخجرات( بستػسط حدابي )

لمسخجرات إلى انحخاؼ بذجة(, فضسا جاءت فى السختبة الثانضة العبارة )يؤدؼ تعاشي رب األسخة 
( كبجرجة مػافقة )مػافق بذجة(.فضسا جاءت فى 4.20بعس أفخاد األسخة( بستػسط حدابي )

السختبة قبل األخضخة العبارة )يسثل تعاشي أحج أفخاد األسخة لمسخجرات عبئًا اقتراديا شجيجًا عمى 
السختبة األخضخة  ( كبجرجة مػافقة )مػافق(, كقج جاءت في3.71دخل األسخة( بستػسط حدابي )

العبارة )مغ أثار تعاشي السخجرات تخاجع أشخ التفاعل االجتساعي البّشاء بضغ أفخاد األسخة.( 
( كبجرجة مػافقة )محايج(, كقج جاءت اتجاىات أراء األفخاد فى العضشة 3.34بستػسط حدابي )

 عمى االسخة المضبضة؟(.بجرجة مػافقة عالضة فضسا يتعمق بالسحػر الثاني )ما اثار تعاشي السخجرات 

  -اتجاىات أراء أفخاد العضشة تجاه الدؤاؿ الثالث )ما تأثضخات اإلدماف عمى السجتسع المضبي؟(: .3
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( اتجاىات أراء أفخاد العيشة تجاه السحػر الثالث )ما تأثيخات اإلدماف عمى السجتسع 11ججكؿ )
 الميبي؟(
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يؤدؼ تعاشي السخجرات بضغ الذباب إلي انتذار الجخيسة 
 كاالنحخاؼ.

 مػافق 1.20 3.97 0.00 12.05

ىشاؾ عبلقة بضغ تعاشي السخجرات كاألفعاؿ التي يجخميا 
 مػافق 1.17 3.74 0.00 9.32 القانػف.

معجالت يؤدؼ انتذار التعاشي بضغ الذباب إلي ارتفاع 
 البصالة.

 مػافق 1.13 3.84 0.00 11.01

يتعخض الستعاشي الرتكاب الجخيسة كالشرب أك االحتضاؿ أك 
 خضانة األمانة لمحرػؿ عمي الساؿ لذخاء السخجرات.

 مػافق 1.28 3.56 0.00 7.67

يجفع تعاشي السخجرات إلي كقػع أفخاد السجتسع في االنحجار 
 الُخمقي كاالجتساعي.

 مػافق 1.20 3.50 0.00 7.45

يديج تعاشي السخجرات بضغ أفخاد السجتسع إلي العجاكة 
 كالبغزاء بضغ الشاس.

 مػافق 1.22 3.99 0.00 12.05

ترضب السخجرات أفخاد السجتسع بتجىػر الرحة كانتذار 
 األمخاض بضغ الستعاشضغ.

 مػافق 1.16 4.05 0.00 13.48

اإلمخاض تعاشي السخجرات كالحذضر يؤدؼ إلى سضادة 
االجتساعضة في السجتسعات, مثل الدمبضة, كالتػاكل, 

 كاالنتيازية.
 مػافق 1.24 3.97 0.00 11.62

يعج تعاشي السخجرات كإدمانيا مغ األسباب الخئضدة في زيادة 
 معجالت حػادث السخكر.

 مػافق 1.15 3.93 0.00 11.93

تذكل عرابات تيخيب السخجرات خصخًا بالغًا عمى سبلمة 
 أفخاد السجتسع كعمى آمغ الجكلة.

 مػافق 1.17 3.59 0.00 7.44

 مػافق 1.19 3.83 0.00 10.40 السحػر الثالث )ما تأثضخات اإلدماف عمى السجتسع المضبي؟(
( الشدب السئػية الستجابات أفخاد الجراسة حػؿ السحػر الثالث 11يتزح مغ نتائج ججكؿ رقع )

( كيعشى ذلظ 3.83)ما تأثضخات اإلدماف عمى السجتسع المضبي؟( كنجج أف الستػسط الكمى لمسحػر )
درجة مػافقة )مػافق( عمى السحػر ككل, أػ يجؿ ذلظ عمى أف أفخاد العضشة لجييع درجة مػافقة 
عالضة عمى )ما تأثضخات اإلدماف عمى السجتسع المضبي؟(, كنبلحع انخفاض االنحخافات السعضارية 
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لعبارات السحػر مسا يجؿ عمى تسخكد االجابات حػؿ كسصيا الحدابي, كنجج انو ىشاؾ تفاكت في 
( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة لجسضع العبارات 3إجابات أفخاد عضشة الجراسة عغ الستػسط )

 .0.05كىي ذات داللة إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية  0.000تداكؼ 
كقج جاءت فى السختبة األكلى العبارة التى تشز عمى )ترضب السخجرات أفخاد السجتسع بتجىػر 

( كبجرجة مػافقة )مػافق(, 4.05الرحة كانتذار األمخاض بضغ الستعاشضغ( بستػسط حدابي )
العبارة )يديج تعاشي السخجرات بضغ أفخاد السجتسع إلى العجاكة فضسا جاءت فى السختبة الثانضة 

( كبجرجة مػافقة )مػافق(.فضسا جاءت فى السختبة 3.99كالبغزاء بضغ الشاس( بستػسط حدابي )
قبل األخضخة العبارة )يتعخض الستعاشي الرتكاب الجخيسة كالشرب أك االحتضاؿ أك خضانة األمانة 

( كبجرجة مػافقة )مػافق(, كقج 3.56خجرات( بستػسط حدابي )لمحرػؿ عمي الساؿ لذخاء الس
جاءت في السختبة األخضخة العبارة )يجفع تعاشي السخجرات إلي كقػع أفخاد السجتسع في االنحجار 

( كبجرجة مػافقة )مػافق(, كقج جاءت اتجاىات أراء 3.50الُخمقي كاالجتساعي( بستػسط حدابي )
ة عالضة فضسا يتعمق بالسحػر الثالث )ما تأثضخات اإلدماف عمى األفخاد فى العضشة بجرجة مػافق

 السجتسع المضبي؟(.

اتجاىات أراء أفخاد العضشة تجاه الدؤاؿ الخابع )ما أسالضب تفعضل دكر السؤسدات االجتساعضة  .4
  -في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟(:

يب تفعيل دكر السؤسدات (  اتجاىات أراء أفخاد العيشة تجاه الدؤاؿ الخابع )ما أسال4ججكؿ )
 الجتساعية في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟(
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ىشاؾ حاجو ماسة إلي بحؿ العجيج مغ الجيػد السجتسعضة لمػقاية 
 مغ تعاشي السخجرات.

 مػافق 1.19 4.05 0.00 13.16

الذئػف االجتساعضة دكٌر كبضخ في مػاجية مذاكل يقع عمى عاتق 
 التعاشي.

 مػافق 1.25 3.83 0.00 10.15

يجب تػفضخ بخامج تػعػية يذخُؼ عمضيا اخرائضػف اجتساعضػف 
 ذات كفاءة في تقجيع االرشادات العبلجضة لمستعاشضغ.

 مػافق 1.12 3.78 0.00 12.86

 مػافق 1.16 3.99 0.00 12.56لػسائل اإلعبلـ السخئضة السدسػعة كالسقخكءة دكٌر شبضعي كىاـ 
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 في مكافحة السخجرات.
تجشضغ الحسبلت اإلعبلمضة لمتأثضُخ في الخأؼ العاـ كخمق الػعي 

 بخصخ التعاشي كالسخجرات.
 مػافق 1.15 4.06 0.00 13.65

عبلج مجمشي يقع عمى عاتق كزارة الرحة اإلشخاؼ عمى 
 مػافق 1.19 3.84 0.00 10.49 السخجرات.

لمسجارس دكٌر ىاـ كرئضدي في مػاجية كمكافحة تعاشي 
 السخجرات.

15.39 0.00 4.20 1.15 
مػافق 
 بذجة

تعديد دكر السجرسة في التػعضة كاإلرشاد التخبػؼ كاالكاديسي 
 لمصبلب بأخصار السخجرات.

 مػافق 1.13 4.10 0.00 14.40

عاتق الشقابات العسالضة كالجيات السيشضة دكرا رئضدضا في  يقع عمى
 التػعضة كمكافحة السخجرات.

 مػافق 1.16 3.98 0.00 12.53

يقع عمى األسخة دكرًا كبضخًا كىامًا في خمق جضٍل كاٍع يتفيع مخاشخ 
 إدماف السخجرات.

 مػافق 1.17 4.03 0.00 13.07

السؤسدات االجتساعضة في الدؤاؿ الخابع )ما أسالضب تفعضل دكر 
 الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟(

 مػافق 1.17 4.01 0.00 12.83

( الشدب السئػية الستجابات أفخاد الجراسة حػؿ السحػر الخابع )ما 4يتزح مغ نتائج ججكؿ رقع )
أسالضب تفعضل دكر السؤسدات االجتساعضة في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟( كنجج أف الستػسط 

( كيعشى ذلظ درجة مػافقة )مػافق( عمى السحػر ككل, أؼ يجؿ ذلظ عمى 4.01) الكمى لمسحػر
أف أفخاد العضشة لجييع درجة مػافقة عالضة عمى )ما أسالضب تفعضل دكر السؤسدات االجتساعضة في 
الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟(, كنبلحع انخفاض االنحخافات السعضارية لعبارات السحػر مسا يجؿ 

بات حػؿ كسصيا الحدابي, كنجج انو ىشاؾ تفاكت في إجابات أفخاد عضشة عمى تسخكد االجا
كىي  0.000( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة لجسضع العبارات تداكؼ 3الجراسة عغ الستػسط )

 .0.05ذات داللة إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية 
ئضدي في مػاجية كقج جاءت فى السختبة األكلى العبارة التى تشز عمى )لمسجارس دكٌر ىاـ كر 

( كبجرجة مػافقة )مػافق بذجة(, فضسا جاءت 4.20كمكافحة تعاشي السخجرات.( بستػسط حدابي )
فى السختبة الثانضة العبارة )تعديد دكر السجرسة في التػعضة كاإلرشاد التخبػؼ كاألكاديسي لمصبلب 

جاءت فى السختبة ( كبجرجة مػافقة )مػافق(. فضسا 4.10بأخصار السخجرات.( بستػسط حدابي )
قبل األخضخة العبارة )يقع عمى عاتق الذئػف االجتساعضة دكٌر كبضخ في مػاجية مذاكل التعاشي( 

( كبجرجة مػافقة )مػافق(, كقج جاءت في السختبة األخضخة العبارة )يجب 3.83بستػسط حدابي )
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االرشادات تػفضخ بخامج تػعػية يذخُؼ عمضيا اخرائضػف اجتساعضػف ذات كفاءة في تقجيع 
( كبجرجة مػافقة )مػافق(, كقج جاءت اتجاىات أراء 3.78العبلجضة لمستعاشضغ( بستػسط حدابي )

األفخاد فى العضشة بجرجة مػافقة عالضة فضسا يتعمق بالسحػر الخابع )ما أسالضب تفعضل دكر 
 السؤسدات االجتساعضة في الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟(.

 مشاقذة نتائج الجراسة:
تائج التحمضل اإلحرائي لتحقضق األىجاؼ كاإلجابة عل فخضضات الجراسة, فكسا ذكخ فى جاءت ن

( مفخدة مغ األفخاد في 300الفرل الدابق أف الباحث اعتسج عمى بضانات عضشة الجراسة قػاميا )
سغ الذباب, كقج كضعت الشتائج التي تع الحرػؿ عمضيا مغ خبلؿ التحمضل اإلحرائي فى ىحا 

 أفزل تع تقدضع الشتائج كعخضيا تحت ىحه العشاصخ: الفرل, كلفيع
 تػصيف عيشة الجراسة

 %.53%, بضشسا بمغت ندبة اإلناث نحػ 47بمغت ندبة الحكػر نحػ  ●
%, بضشسا بمغت ندبة الفئة العسخية 24سشة نحػ  20 – 12بمغت ندبة الفئة العسخية مغ  ●

 %.28نحػسشة  42ؿ  30%, كبمغت ندبة مغ 48سشة نحػ  30ؿ  20مغ 
%, كبمغت 48%, بضشسا بمغت ندبة التعمضع األساسي نحػ 16بمغت ندبة األمضضغ نحػ  ●

 %.36ندبة التعمضع الجامعي نحػ 
 الشتائج الجراسة: 

 سػؼ نعخض مجػ مػافقة األفخاد فى العضشة عمى السحاكر الخئضدضة لمجراسة كجاءت كالتالي: 
ػؿ عبارات السحػر األكؿ )ما األسباب يتزح مغ نتائج استجابات أفخاد عضشة الجراسة ح ●

االجتساعضة لتعاشي السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟( كنجج أف الستػسط الكمى 
( كيعشى ذلظ درجة مػافقة )مػافق( عمى السحػر ككل, أػ يجؿ ذلظ عمى أف 3.72لمسحػر )

باب االجتساعضة لتعاشي أفخاد العضشة لجييع درجة مػافقة عالضة عمى عبارات السحػر )ما األس
السخجرات لجؼ الذباب كاألشفاؿ بالسجتسع؟( كنبلحع انخفاض االنحخافات السعضارية لعبارات 
السحػر مسا يجؿ عمى تسخكد االجابات حػؿ كسصيا الحدابي, كنجج انو ىشاؾ تفاكت في 

العبارات  ( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة لجسضع3إجابات أفخاد عضشة الجراسة عغ الستػسط )
 .0.05كىي ذات داللة إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية  0.000تداكؼ 
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يتزح مغ نتائج استجابات أفخاد عضشة الجراسة حػؿ عبارات السحػر الثاني )ما اثار تعاشي  ●
( كيعشى ذلظ درجة 3.94السخجرات عمى االسخة المضبضة؟( كنجج أف الستػسط الكمى لمسحػر )

ككل, أؼ يجؿ ذلظ عمى أف أفخاد العضشة لجييع درجة مػافقة مػافقة )مػافق( عمى السحػر 
عالضة عمى عبارات بعج )ما اثار تعاشي السخجرات عمى االسخة المضبضة؟( كنبلحع انخفاض 
االنحخافات السعضارية لعبارات السحػر مسا يجؿ عمى تسخكد االجابات حػؿ كسصيا الحدابي, 

( حضث اف قضع الجاللة 3الجراسة عغ الستػسط ) كنجج انو ىشاؾ تفاكت في إجابات أفخاد عضشة
كىي ذات داللة إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية  0.000اإلحرائضة لجسضع العبارات تداكؼ 

0.05. 
يتزح مغ نتائج استجابات أفخاد الجراسة حػؿ السحػر الثالث )ما تأثضخات اإلدماف عمى  ●

كيعشى ذلظ درجة مػافقة )مػافق(  (3.83السجتسع المضبي؟( كنجج أف الستػسط الكمى لمسحػر )
عمى السحػر ككل, أػ يجؿ ذلظ عمى أف أفخاد العضشة لجييع درجة مػافقة عالضة عمى )ما 
تأثضخات اإلدماف عمى السجتسع المضبي؟(, كنبلحع انخفاض االنحخافات السعضارية لعبارات 

ؾ تفاكت في السحػر مسا يجؿ عمى تسخكد االجابات حػؿ كسصيا الحدابي, كنجج انو ىشا
( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة لجسضع العبارات 3إجابات أفخاد عضشة الجراسة عغ الستػسط )

 .0.05كىي ذات داللة إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية  0.000تداكؼ 
يتزح مغ نتائج استجابات أفخاد الجراسة حػؿ السحػر الخابع )ما أسالضب تفعضل دكر  ●

اية مغ خصخ اإلدماف؟( كنجج أف الستػسط الكمى لمسحػر السؤسدات االجتساعضة في الػق
( كيعشى ذلظ درجة مػافقة )مػافق( عمى السحػر ككل, أؼ يجؿ ذلظ عمى أف أفخاد 4.01)

العضشة لجييع درجة مػافقة عالضة عمى )ما أسالضب تفعضل دكر السؤسدات االجتساعضة في 
السعضارية لعبارات السحػر مسا يجؿ  الػقاية مغ خصخ اإلدماف؟(, كنبلحع انخفاض االنحخافات

عمى تسخكد االجابات حػؿ كسصيا الحدابي, كنجج انو ىشاؾ تفاكت في إجابات أفخاد عضشة 
 0.000( حضث اف قضع الجاللة اإلحرائضة لجسضع العبارات تداكؼ 3الجراسة عغ الستػسط )

 .0.05كىي ذات داللة إحرائضة عشج مدتػؼ معشػية 
 التػصيات: 

 ي كجػد نجكات لتعخيف افخاد السجتسع بأضخار السخجرات العسل عم ●
 العسل عمي اف يكػف التػعضة لمذباب فقط كانسا تستج الي السخاىقضغ  ●
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 العسل عمي شغل أكقات فخاغ السخاىقضغ كالذباب حتي ال يقعػا تحت تأثضخ السخجرات ●
دافعة لتشسضة العسل عمي تعجيل سمػؾ السجمشضغ مغ اجل استثسار لخأسساؿ البذخؼ كقػة  ●

 السجتسع .
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اسباب تعاشي شباب ) -في السجتسع الميبي كالسؤثخات العقمية تعاشي كادماف السخجرات كاقع
 (مجيشة سبيا نسػذجا

 كمية اآلداب، جامعة سبيا، ليبيا  - *نادية عمي السيجي عبجالشبي

  :الجراسة ممخز
 الدغ كصغار السخاىقضغ بضغ السخجرات كادماف تعاشي كاقع عمى لمتعخؼ محاكلة الجراسة ىحه تعج
 في الػقػع آثار مغ السقبمة األجضاؿ لحساية التػعضة نذخ بيجؼ سبيا, بسجيشة المضبي الذباب مغ
 اإلدماف, إلي بيع تجفع التي السختمفة األسباب عمى الػقػؼ خبلؿ مغ كذلظ التعاشي, بخاثغ
 بو كيسخ مخ, لسا نتضجة الخاىغ, الػقت في ككششضا محمضا, الطاىخة ىحه دراسة إلى الحاجة كتدداد
 السجتسع, شخائح جسضع سمػكضات عمى سمبضا أثخت كحخكب معاناة, مغ عسػما المضبي السجتسع
 تحسمػا الحيغ الذباب فئة كخرػصا أفخاده بضغ الدمبضة الدمػكضات مغ العجيج ضيػر إلى كأدت
 اتدست سشػات مغ أعقبيا كما ,(2011) عاـ المضبي الذعب ثػرة تبعات مغ األكبخ العبء

 أىسضة مغ الجراسة أىسضة كتتزح الحضاة, جػانب مختمف عمى ذلظ انعكذ بحضث باالضصخاب
 الدشػات في انتذخت التي الدمبضة الطػاىخ أخصخ إحجػ تشاقر أنيا حضث تشاكلتو الحؼ السػضػع
 ىحه اقتخنت حضث مثضل, لو يدبق لع كبرػرة لمشطخ ممفت بذكل المضبي السجتسع في األخضخة
 عمى كالعجكاني االجخامي الدمػؾ كمعجالت ندب كارتفاع السذاكل مغ الكثضخ بحجكث الطاىخة
 كاالجتساعضة, الذخرضة لمدبلمة بالخصخ كيشحر ييجد مسا كاالجتساعي, الذخري الرعضجيغ
 الجشدضة كالتحخشات كالعشف االنحخاؼ حػادث إلي ارتباط الجراسات مغ العجيج أشارت حضث
 الجخائع ىحه جل أف ذلظ إلي أضف السخجرات, بتعاشي كالقتل, كاالغتراب الخصف كعسمضات
 الباحثة اعتسجت كقج. السخجرة السػاد يتعاشػف  الحيغ الذباب كصغار السخاىقضغ قبل مغ تختكب
 التػصضات مغ بالعجيج الجراسة خخجت كسا الشتائج, مغ العجيج إلى لمتػصل الػصفي السشيج عمي
 إعجاد خبلؿ مغ كالسجتسع األسخة مدتػػ  عمى كالذباب السخاىقضغ بذخيحة االىتساـ زيادة: أىسيا
 زيادة عمى كالعسل كاالجتساعي, الشفدي التػافق عمى تداعجىع بيع خاصة بخامج كتشفضح كتخصضط
 كذلظ عمضيا, الستختبة كاألثار الطاىخة, اسباب أىع عمى لمتعخؼ اإلعبلـ كسائل خبلؿ مغ الػعي
 .لسػاجيتيا الكفضمة كالحمػؿ الصخؽ, إليجاد

 الكمسات السفتاحضة: تعاشي السخجرات, اإلدماف, السخاىقضغ في مجيشة سبيا, السجتسع المضبي.
Abstract:  

This study is considered an attempt to identify the reality of drug abuse 

and addiction among adolescents and young adults in the Libyan city of 
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Sebha. The goal is to spread consciousness to protect future generations 

from the effects of falling into the clutches of abuse. This is done by 

examining the various reasons that lead them to addiction. This 

phenomenon currently exists on both levels, local and national. It is a 

result of the suffering that Libyan society experience, and wars that have 

negatively affected the behavior of all of the society. This phenomenon 

has led to the appearance of many negative behaviors among its 

members, especially the youth group who bore the consequences of the 

Libyan revolution (2011). The years that followed the Libyan revolution 

were described by turmoil, which was reflected in various aspects of life. 

The importance of the study is evidenced by the importance of the topic. 

It discusses one of the most dangerous negative phenomena that have 

dramatically spread in recent years in Libyan society. Similarly, this 

phenomenon is associated with the occurrence of many problems and the 

high rates of crime and aggressive behavior on the personal and social 

levels. Many studies have indicated that incidents of delinquency such as 

violence, sexual harassment, kidnappings, rape and murder are linked to 

the use of the drug. In addition, most of these crimes are committed by 

adolescents and young adults who are addicted to drugs. The researcher 

relied on the descriptive approach to reach many results. The study also 

came up with many recommendations, the most important of which are: 

Increasing interest in the adolescents and youth, at the family and 

community levels through preparing, planning and implementing 

programs that help them with their psychological and social 

compatibility. This should be also done by increasing awareness through 

Media to identify the causes of the phenomenon, and its implications, in 

order to find ways and solutions to challenging it. 

Key words: drug abuse, addiction, Adolescents in The Libyan City Of 

Sebha.  
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 مقجمة:
يعج اإلدماف عمى السخجرات, آفة اجتساعضة خصضخة, رافقت السجتسعات البذخية مشح القجـ, كقج 
تصػرت بتصػرىا, كأصبحت مغ إحجػ السذكبلت السعاصخة, فانتذخت بضغ جسضع فئات السجتسع, 

كالستقجمة عمى حجا سػاء, إال أف درجة خصػرتيا تختمف مغ مجتسع إلى آخخ في الجكؿ الشامضة 
تبعًا النتذار ىحه الطاىخة, كمسا يديج مغ خصػرتيا ىػ أف أغمب السجمشضغ مغ فئة الذباب التي 

(, )حجاب, 266 ,2017)السجني,  تعج أساس اإلنتاج كعساد التشسضة كالتصػر في أؼ مجتسع
 (.2, 2011تضغده, 
ج تعاشي السخجرات كاإلدماف عمضيا مغ السػاضضع السقمقة لضذ مغ جية العبلج كإعادة كسا يع

التكضف كالتأىضل لمسجمشضغ فحدب, بل لتعمقيا بسا تدببو مغ أضخار كآثار كخضسة عمى الفخد 
فسغ السعخكؼ أف التعاشي يؤدؼ إلى آثار  (.2, 2019)الصاىخ,  كاالسخة بل كالسجتسع بأسخه

نفدضة كاجتساعضة كاقترادية كأمشضة كسضاسضة, السضسا األضخار الجيشضة السؤثخة في كأضخار جدسضة ك 
اإلنداف كشباعو كعقمو, كقج اتفق عمساء الجيغ باختبلؼ األدياف الدساكية عمى تحخيع السخجرات 
لؤلضخار سالفة الحكخ, كلسا تػرثو مغ الجناءة كالسيانة لمشفذ البذخية, فاإلنداف السؤمغ السحافع 

ى شخيعة السػلى عد كجل ال يسكغ أف يقجـ عمى التعاشي السدبب لمخصخ عمى الرحة عمى عم
كسا أنيا ضاىخة اجتساعضة مخضضة  .(43, 1985)مرضقخ,  مدتػػ الفخد, كاألسخة, كالسجتسع

تجفع إلضيا عػامل عجيجة بعزيا يتعمق بالفخد, كاألسخة, ك البشاء االجتساعي العاـ لمسجتسع 
خصػرة ىحه السذكمة في أثخ سمػؾ الستعاشضغ أك السجمشضغ عمى األكضاع كضخكفو, كتتزح 

 االجتساعضة كاالقترادية كالقانػنضة في السجتسع الحؼ يعضذػف فضو.
كتذضخ الكثضخ مغ السؤتسخات العالسضة كالسحمضة كالجراسات العمسضة إلى أف بجء التعاشي يحجث 

لتي يقزضيا الذباب في السجارس, كسا أنو قج غالبًا في سغ السخاىقة كالذباب, كىي السخحمة ا
يختبط برفات الفذل الجراسي, كما يراحبو مغ مذاعخ اإلحباط كاالستضاء مغ جانب األسخة مسا 
 قج يديج ندبة اليخكب باالتجاه نحػ االنحخاؼ بأشكالو الستشػعة بسا في ذلظ المجػء إلى السخجرات

تع اجخاؤىا عمي السجتسع المضبي أشارت إلي اال انو تػجج دراسات عجة  (15 ,1989)رفعت, 
انتذار ىحه الطاىخة بضغ مختمف فئات كشػائف السجتسع المضبي بذكل ممفت لمشطخ كبرػرة لع 

كالسخاىقضغ كصغار   األشفاؿيدبق ليا مثضل, كمسا يديج مغ خصػرة ىحه الطاىخة ىػ انتذارىا بضغ 
, فيحه الذخيحة غالبا ما تسخ بتغضخات الدغ مغ الذباب, كىحا ما ضاعف مغ خصػرتيا كشجتيا

كثضخة تتعمق بالشسػ الجدسي, كالشفدي, كاالنفعالي كاالجتساعي, كال يخفى عغ أحج شبضعة ىحه 
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السخحمة كتأثضخىا عمي سمػؾ الصفل, كالسخاىق مغ خبلؿ تأثضخىا عمي بشائو االجتساعي كالشفدي, 
فة إلي افتقاد مغ يحسميا لسذاعخ السدئػلضة حضث تدداد فضيا امكانضة االندضاؽ لبلنحخاؼ, باإلضا

اف ندبة ( 2-1 ,2019)الصاىخ,  (,2019)الصاىخ, الحاتضة عغ افعالو. حضث أشارت دراسة
سشة( يتعاشػف السػاد السخجرة بسجيشة سبيا. كىحا  15-13كبضخة مغ تبلمضح السخحمة اإلعجادية )

 جتسع المضبي.مؤشخ خصضخ ججا يجؿ عمى مجؼ استفحاؿ ىحه الطاىخة بالس
كتدداد الحاجة إلى دراسة اإلدماف محمضا في الػقت الخاىغ نتضجة لسا مخ بو السجتسع المضبي عسػما 
مغ معاناة, كحخكب أثخت سمبضا عمى سمػكضات جسضع أفخاد السجتسع, كأدت إلى ضيػر العجيج مغ 

كبخ مغ تبعات ثػرة الدمػكضات الدمبضة بضغ أفخاده كخرػصا فئة الذباب الحيغ تحسمػا العبء األ
(, كما أعقبيا مغ سشػات اتدست بانعجاـ األمغ كاالنقدامات الدضاسضة 2011الذعب المضبي عاـ )

كاالجتساعضة, كعجـ كضػح الخؤية أماـ الشاس, األمخ الحؼ يسكغ أف يشتج عشو العجيج مغ اآلثار 
أكج مغ الكضفضة التي الدمبضة, حضت أصبح السػاشغ يعضر في حالة دائسة مغ الغسػض, كعجـ الت

سضؤكؿ إلضيا األمخ, الحؼ تدبب في حالة فقجاف معشى الحضاة السجنضة, كالعضر في حالة تخقب 
كتحدب لؤلخصار الجائسة, كما يديج مغ آثار ىحه الحالة السشغرات الحضاتضة الضػمضة كاالنقصاع 

كسا أدػ انتذار الدبلح,  السدتسخ لمكيخباء, كالسضاه, كنقز الدضػلة, كالغاز, كالػقػد, كغضخىا,
كضعف القانػف, كعجـ تفعضل االجيدة االمشضة إلي تفذي االنحخاؼ بكل أشكالو كدرجاتو, كاختبلؿ 
الدمػؾ, ككقػع الفخد في حالة مغ ردكد الفعل اآلنضة غضخ الستكضفة, بل كقج تكػف كارثضة, كمشيا 

ا, كعمي ىحا االساس يسكغ المجػء إلى تعاشي السخجرات, كالسدكخات كمغ تع اإلدماف عمضي
اعتبار الحخكب, كالكػارث, كالزغػط الحضاتضة, كالشفدضة الضػمضة, التي تػاجو الفخد في السجتسع 
المضبي, مغ أىع عػامل الزغط التي تجفع بالفخد لتبشي سمػكضات غضخ متكضفة, كقج تكػف مشحخفة 

 (.268-267, 2019)السجني, كمشيا تعاشي كادماف السخجرات 
الشفدضة,  دفع بالعجيج مغ الباحثضغ )في البضئة المضبضة( إلى إجخاء البحػث, كالجراساتمسا 

كاالجتساعضة, كالصبضة؛ بغضة دراسة مذكمة اإلدماف مغ جػانبيا السختمفة, مغ اجل التعخؼ عمى 
, 2019, جساؿ عبجالدبلـالعػامل السختبصة بيحه الطاىخة كالعسل عمى التحكع كالتشبؤ بيا, )

( كما 1996, رجب مرباح, 1992, عمي الخاكؼ, 2013, السجني, 2017ي كالرل, السجن
 إال خصػة في ىحا االتجاه.ما ىي ىحه الجراسة 

  



 

 

218 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 السبحث األكؿ: مشيجية البحث:
 .مذكمة الجراسة: 1
( إلى الكثضخ مغ التحجيات, مشيا عجـ االستقخار األمشي, كانتذار 2011تتعخض لضبضا مشح العاـ ) 

كالتجىػر االقترادؼ, كاالضصخاب كالفػضى الحؼ ساد الشطاـ االجتساعي, كالخمل  االسمحة,
الحؼ تعاني مشو انطسة السجتسع السختمفة الستسثمة في الشطاـ اأُلسخؼ, التعمضسي, األمشي, 
التخكيحي, مسا يسثل تحجيا خصضخا كىاما يػاجو السجتسع بسختمف أشضافو, كسا انعكذ كبذكل 

دمػكضات في السجتسع, كضعف الجكر الخقابي سػاًء مغ قبل االسخة أك باقي كبضخ عمى شبضعة ال
مؤسدات السجتسع, كال شظ أف كل ذلظ قج أسيع في انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات. حضث 

المضبي )السجني,  الذباب بضغ السخجرات تعاشي ضاىخة انتذار إلى العجيج مغ الجراسات أشارت
 . (268-267, 1720كالرل, 
( ممضار دكالر سشػيا, كسا أف 700بمغ حجع اإلتجار العالسي بالسخجرات يرل إلى حػالي )فقج 

( ممضػف شخز يتعاشػف 185%(, قخابة )4متعاشي السخجرات مغ سكاف العالع يرل حػالي )
( ممضػف يتعاشػف األفضػف  15( ممضػف يتعاشػف مخجر الحذضر, ) 150السخجرات في العالع,)
( ممضػف يتعاشػف مػاد نفدضة. كسا 7ضػف يتعاشػف مخجر الكػكايضغ, ك) ( مم13كمذتقاتو, ك)

( بدبب 200,000تذضخ تقجيخات مشطسة الرحة العالسضة إلى كفاة  مائتي ألف شخز )
 )الصاىخ, %( مغ مجسػع عجد الػفضات في العالع 0,4(, كىػ ما يعادؿ ) 2000التعاشي, عاـ )
2019 ,3.) 

( أف مذكمة السخجرات بأنػاعيا قج تفاقست بذكل مدعج, 2001جة )كسا أشارت ىضئة األمع الستح
كأف السخكجضغ ليا قج ارتبصػا بجساعات ارىابضة لتخكيج السخجرات, كل ذلظ يذضخ إلى أىسضة 

 كخصػرة ىحه السذكمة لجػ الذباب كالسخاىقضغ.
, فػاقع السخجراتكمحمضًا أؼ بالسجتسع المضبي كالحؼ ىػ جدء مغ ىحا العالع تتبايغ مذكمة تعاشي 

إلى  2000عمى الخغع مغ إجخاءات السكافحة, فخبلؿ عاـ  ىحه الطاىخة يجؿ عمى تدايج مدتسخ,
, ازداد عجد القزايا كعجد الستيسضغ بالسخجرات بالذكل الحؼ يشحر بالخصخ, كمغ السؤكج  2006

حالي ال شظ أف كحتى كقتشا ال 2011أف الطخكؼ األخضخة كالتي تسخ بيا الببلد خبلؿ الفتخة مغ 
كىحا ما تست اإلشارة إلضو  .(19, 2016)الفار,  تمظ األعجاد قج ارتفعت إلى أضعافيا بعجة مخات

(. كىػ األمخ 2018بالتقخيخ الرادر عغ مؤسدة أماف لمػقاية مغ السخجرات كاإليجز خبلؿ عاـ )
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كراء تعاشي  الحؼ اكجب ضخكرة دراسة ىحه الطاىخة لسحاكلة الػقػؼ عمى األسباب التي تقف
 السخجرات لجؼ الذباب بسجيشة سبيا.

 .كتأسضدا عمى ما سبق تتأكج الحاجة إلي دراسة ىحه الطاىخة
 :التاليالخئضذ كعمضو تتحجد مذكمة الجراسة في االجابة عمى الدؤاؿ 

 التي تجفع بالذباب المضبي إلى تعاشي السخجرات؟, ما ىي أىع االسباب كالعػامل  -1
 أىسية الجراسة:.2

 الىسية الشطخية:.1.2
تتزح أىسضة الػرقة مغ أىسضة السػضػع الحؼ تشاكلتو حضث أنيا تشاقر إحجػ أخصخ الطػاىخ 
الدمبضة التي انتذخت في الدشػات االخضخة في السجتسع المضبي بذكل ممفت لمشطخ كلع يدبق لو 

جرات بضغ الذباب مثضل, حضث تتسثل أىسضة ىحا البحث في أنو محاكلة لسعخفة كاقع تعاشي السخ
المضبي بسجيشة سبيا, حضث اقتخنت ىحه الطاىخة بحجكث الكثضخ مغ السذاكل كارتفاع ندب 
كمعجالت الدمػؾ االجخامي كالعجكاني عمى الرعضجيغ الذخري كاالجتساعي, مسا ييجد كيشحر 
بالخصخ لمدبلمة الذخرضة كاالجتساعضة, حضث أشارت العجيج مغ الجراسات ارتباط حػادث 

نحخاؼ كالعشف كالتحخشات الجشدضة كعسمضات الخصف كاالغتراب كالقتل , بتعاشي اال
السخجرات, أضف إلي ذلظ اف جل ىحه الجخائع تختكب مغ قبل السخاىقضغ كصغار الذباب الحيغ 

 يتعاشػف السػاد السخجرة.
بيحه تشبع أىسضة الػرقة مغ أىسضة الفئة السدتيجفة كىي )الذباب( كذلظ مغ خبلؿ التػعضة 

الطاىخة, كخصػة ُأكلي في الترجؼ ليحه السذكبلت, ثع إبخاز دكر السخترضغ في إمجادىع 
بالسعارؼ السيشضة البلزمة لمتعامل كالتػاصل مع األخخيغ, حضث تعج الخعاية السشاسبة مغ قبل 
اليضئات السختمفة لمذباب أساسضة  لمشسػ الشفدي كاالجتساعي الدػؼ, كنبح العشف أك التيجيج 

 .العشف كػسضمة لمتعاملب
تحاكؿ ىحه الػرقة إلقاء الزػء عمى خصػرة ىحه الطاىخة, لتشبضو أكلضاء األمػر )في االسخة( ك  

السعمسضغ )في السجرسة( كافة السخترضغ )مؤسدات السجتسع السجني, السؤسدات االمشضة, 
ػرة حاسسة بجال مغ االكقاؼ( بسجػ خصػرة ىحه الطاىخة  ككاجباتيع نحػىا حتى تتع معالجتيا بر

 استفحاليا.
لفت الشطخ لسا يشتج عغ ىحه الطاىخة مغ آثار سمبضة اثخت عمى مسارسة  ىكسا أنيا تدعي إل

األفخاد لحضاتيع الضػمضة, كىجدت أمغ كسبلمة األفخاد داخل السجتسع, ذلظ أف تعاشي السخجرات 
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في كل السجتسعات بذكل كبضخ كالعقاقضخ الخصخة مغ األفعاؿ كالدمػكضات السجمخة, كىي مشتذخة 
كتسثل خصًخ رئضدضًا عمى الرحة الشفدضة كالعقمضة, كاالجتساعضة, كعمى نػع كجػدة الحضاة التي 
يحضاىا اإلنداف, ليحا سعت الجراسة إلي تدمضط الزػء عمى ىحه الطاىخة, بيجؼ الجعػة إلي 

 اب(.االىتساـ بيحه الذخيحة السيسة مغ السجتسع )السخاىقضغ, صغار الذب
 الىسية التصبيقية:.2.2

ضاىخة انتذار السخجرات كتعاشضيا التداؿ في حالة انتذار, نتضجة لعجد السجتسع ككل في معالجة 
اسبابيا, كالتي مغ أبخزىا غضاب الثقافة الجاعسة لسجابية ىحه الطاىخة كىى ثقافة يجب تػافخىا 

خاد السجتسع, كذلظ مغ خبلؿ اقامة لجػ الجسضع, كسا يجب إشاعة ثقافة نبح العشف لجػ كافة اف
 البخامج , كترسضعالشجكات كالسمتقضات التي تدتيجؼ نذخ الػعي بضغ فئات السجتسع السختمفة

 .لسكافحتيا كالحج مغ انتذارىا االرشادية
يسكغ أف تديع ىحه الجراسة في تكػيغ قاعجة معخفضة لبلستفادة مشيا في مجاؿ البحػث الشطخية 

لستػقع أف تمفت ىحه الجراسة نطخ الباحثضغ في السجاؿ الشفدي كالتخبػؼ كالتصبضقضة, فسغ ا
حػؿ ىحه الطاىخة , كاالرشادؼ إلجخاء السديج مغ الجراسات )الجراسات السضجانضة بالخرػص(

 .لمحرػؿ عمى رؤية أشسل كأعسق لؤلسباب الكامشة كراءىا كلػضع الدبل الكفضمة لمترجؼ ليا
التػصضات التي ستصخحيا الجراسة مداعجة القائسضغ عمى رسع كسا يسكغ مغ خبلؿ الشتائج ك 
 شأنيا الحج مغ استفحاؿ ىحه الطاىخة. الدضاسات كالخصط التي مغ

  أىجاؼ البحث:.3
 :ييجؼ البحث الحالي لمتعخؼ عمى

الخفاؽ, كالدضاسضة,  , كجساعةكاالجتساعضةكالشفدضة, سخية, سباب كالعػامل األُ معخفة األ -
 التي تجفع بالذباب المضبي إلى تعاشي السخجرات؟ كاالقترادية,

 سباب السؤدية النتذار ىحه الطاىخة في السجتسع المضبي؟معخفة العػامل كاأل -
تحمضل بعس الجراسات التي تشاكلت ىحه الطاىخة )كالتي تست خبلؿ العذخيغ سشة األخضخة(  -

 ؟بالسجتسع المضبي
, مغ خبلؿ التػصضات التي ستصخحيا لدمبضةسبل مػاجية ىحه الطاىخة كالحج مغ تأثضخاتيا ا -

 ؟الجراسة
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 مرصمحات الجراسة:.الشار الشطخي ك 4
 الدماف: .1.4

لفع مذتق مغ الفعل أدمغ, يجمغ, أدمغ, إدمانًا, يقاؿ أدمغ الذيء بسعشى أدامو  اإلدماف لغة:
ككاضب عمضو كاإلدماف ال يقع إال عمى األعخاض فضقاؿ مثبل : فبلف يجمغ الخسخ بسعشى لـد 

 (.159, 1968. )ابغ مشطػر, شخبيا, فسجمغ الخسخ ىػ الذخز الحؼ ال يقمع عغ شخبيا
شطسة الرحة العالسضة بأنو: "حالة نفدضة اك عزػية ناتجة عغ عخفتو م اإلدماف اصصالحاا:

التفاعل الحؼ يحجث بضغ الكائغ الحي كالسخجر, كتتسضد باستجابات سمػكضة عادة ما تتزسغ دافعًا 
عشضفًا لتشاكؿ السخجر بذكل دائع أك بضغ فتخة كأخخػ لمحرػؿ عمى آثاره الشفدضة, كأحضاف ًا مغ 

السدعجة مغ تعاسة كقمق, اك التي تشتج في حالة االمتشاع. كمغ  أجل تفادؼ أك تجشب اآلثار
 يمي: بخز خرائرو ماأ
 .رغبة قيخية لتعاشي السخجر كالحرػؿ عمضو بأؼ كسضمة كبأؼ ثسغ  -1
 .كجػد حالة نفدضة كجدسضة لمتعاشي  -2
 مضل لديادة الجخعة نتضجة لتعػد الجدع عمى السخجر, أك لعجـ الحرػؿ عمى التأثضخ - -3

 السعتاد.
 حجكث نتائج كتأثضخات ضارة بالسجمغ كبالبضئة االجتساعضة. -4
 (.85ص ,2015)الغامجؼ,  يحجكث االعخاض االندحابضة عشج التػقف فجأة عغ التعاش -5

ىػ تشاكؿ أؼ مادة مخجرة ميسا كاف نػعيا, كىي مخحمة تدبق اإلدماف التي تتغضخ  التعاشي:.2.4
  (.92 ,2015)السحارب,  فضيا فدضػلػجضة الجدع بحضث يرعب تحسميا

ىػ قضاـ الذخز باستخجاـ أؼ مادة مخجرة كذلظ إلى الحج الحؼ قج يزخ بالحالة الجدسضة أك ك 
 (.85, 2016 الفار,) في السجاؿ االجتساعي العقمضة لمستعاشي أك يعضق قجرتو الػضضفضة

ىػ الذخز الحؼ يتعػد عمى تعاشي عقار معضغ, مثل السخجرات كالكحػؿ, كفي  الستعاشي:
حالة تػقف تعاشضو يذعخ بحالة مغ االضصخاب الشفدي كالجدسي, حتى يتشاكؿ جخعة مغ السادة 

 .(12 ,1993)صضاـ,  التي تعػد عمضيا
ىػ السدتحزخ السدتخمز مغ الشباتات, كالحضػانات, أك التعخيف العمسي لمسخجرات: .3.4

مذتق مشيا, أك مخكب مغ السػاد الكضسضائضة, كالحؼ يؤثخ عمى اإلنداف كالحضػاف كالشبات سمبًا, أك 
 (.12 ,1993)عخمػش,  إيجاباً 
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 مشيج الجراسة:.5
 السشيج الػصفي:

 البضانات جسع) الػصف مجخد عشج الػصفي السشيج قفي كال الػصفي, السشيج عمى اعتسجت
 ذات دالالت الستشباط كتفدضخىا كتحمضميا كالبضانات الحقائق ترشضف إلى يستج بل( كالحقائق
 عمى الػقػؼ مغ تسكغ الباحث بحضث تعسضسيا, يسكغ نيائضة نتائج إلي الػصػؿ بيجؼ مغدؼ,
 جػانب تعديد عمى كالعسل فضيا, كالزعف القػة جػانب تذخضز في كتداعجه الطاىخة شبضعة
 بسا التشبؤ ثع لعبلجيا كالسقتخحات لمحمػؿ الترػرات ككضع القرػر جػانب كمػاجية القػة
 الطاىخة. عمضو ستكػف 

 : استعخاض نقجي لمجراسات الدابقة:ثانيالسبحث ال
الذباب  ىىشاؾ العجيج مغ الجراسات التي حاكلت تػضضح كاقع تعاشي كادماف السخجرات عم

المضبي, كسػؼ تعخض الجراسة الحالضة بعس ىحه الجراسات كفقا لمدضاؽ التاريخي لطيػرىا كذلظ 
 في البضئة المضبضة.

 :(2021)سالع ابخاىيع، كاخخكف،  دراسة
ىجفت الجراسة إلي التعخؼ عمى تعاشي السخجرات, كالجكر الحؼ تمعبو جساعة االصجقاء اك الخفقة 

 :التعاشي. كتػصمت الجراسة إلي التاليفي التذجضع عمى 
أف الستعاشضغ لمسخجرات يتسضدكف بخرائز معضشة , فغالبضة الستعاشضغ يبجأكف التعاشي في سغ 

سشة مسا قج يذضخ إلى زيادة احتساالت فخص استسخارىع  25 - 15مبكخة , كيشتسػف إلى فئة مغ 
ستدكجضغ كالسصمقضغ . كاتزح أف في التعاشي . كقج تبضغ ارتفاع ندبة التعاشي بضغ غضخ ال

 .الستعاشضغ يتسضدكف بانخفاض مدتػػ التعمضع كالجخل كيعسمػف في السيغ محجكدة الجخل
 :(2019دراسة )جساؿ عبجالدالـ، 

ىجفت الجراسة إلي تقري أسباب تعاشي السخجرات بضغ شمبة السخحمة اإلعجادية بسجيشة سبيا, 
ئيا األكلػية في عسمضات التخصضط في كافة السجاالت االىتساـ بيحه الفئة, كإعصا كذلظ بيجؼ

االقترادية كاالجتساعضة كالتخبػية التػجضيضة كاإلرشادية, كخاصة اإلرشاد الشفدي كاالجتساعي 
 ( اناث.169( ذكػر, ك)198تمسضح(, مشيع ) 367كاألسخؼ كالتخبػؼ, كتكػنت الجراسة مغ )

يشي في السختبة االكلي مغ بضغ األسباب السؤدية كأسفخت الشتائج عسا يمي: جاء ضعف الػازع الج
العػامل الذخرضة, كاالجتساعضة السيضئة لمتعاشي كالتي كاف ليا تأثضخ نفدي كبضخ  لمتعاشي, يمضيا

عمى نفدضة السخاىق كبذكل مباشخ عمى سمػكضاتو بحضث تجعل السخاىق غضخ قادر عمى التػافق 
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الػاقع االجتساعي, باإلضافة إلي تأثضخ اأُلسخة كالحؼ مع السجتسع كبالتالي يمجأ إلى اليخكب مغ 
يعتبخ مغ العػامل السؤثخة سمبضًا كذلظ مثل عجـ االستقخار في العبلقات الدكجضة كاليجخ السدبب 
لمحخماف مغ عصف الػالجيغ, كبالتالي انعجاـ الخقابة كاالرشاد التػجضيي التخبػؼ, األمخ الحؼ يشتج 

قػع في تعاشي السخجرات, كسا أكضحت الشتائج أف لخفاؽ الدػء في عشو االنحخاؼ بسا فضو الػ 
سغ السخاىقة دكر كبضخ في تعمع تعاشي السخجرات كذلظ بدبب التأثضخ الكبضخ الحؼ يسارسو األقخاف 

 عمى بعس في التجخبة كاالنقضاد لسا يخيجكف تحقضقو مع أقخانيع.
 (:2017دراسة )السجني، الرل، 
ة الدسات الذخرضة لمسجمشضغ عمى السخجرات بسجيشة مرخاتو المضبضة, ىجفت الجراسة إلى دراس

الذخرضة األكثخ إسياما في التشبؤ باالستعجاد  كمقارنتيا بدسات غضخ السجمشضغ؛ لتحجيج سسات
( فخدا مغ السجمشضغ عمى السخجرات 42مذاركا, مشيع) (92لئلدماف, كقج ضست عضشة البحث )

سشة(, كأسفخت الشتائج عغ أف السجمشضغ  44-15مشضغ )( مغ غضخ السج50سشة( ك) 16-40)
يتدسػف بارتفاع مدتػػ العرابضة كالحىانضو, كانخفاض درجات االنبداط كالسخغػبضة االجتساعضة, 

 بالسقارنة بالعاديضغ أؼ غضخ السجمشضغ, كبالتالي يسكغ التشبؤ بجرجة االستعجاد لئلدماف.
 (1999دراسة )الخكاب، 
معخفة العبلقة بضغ السعاممة األسخية كعبلقتيا بتعاشي السخجرات لجػ السخاىقضغ ىجفت الجراسة إلي 

( مبحػث مسغ تعاشػا السخجرات تتخاكح 50تكػنت العضشة مغ ) .بسدتذفى الخازؼ بصخابمذ
( إناث مغ ندالء أربع مؤسدات إصبلح, 10( ذكػر, ك)40سشة( مشيع )  19-14اعسارىع بضغ )

خفاض السدتػػ التعمضسي لمػالجيغ يؤثخ عمى ضاىخة تعاشي األبشاء كتػصمت الشتائج لبلتي: ان
لمسخجرات, كمغ االسباب االسخية زكاج االب  ألكثخ مغ زكجة كاحجة ككبخ حجع األسخة, حضث 
تبضغ أف اغمب إسخ السبحػثضغ غضخ مدتقخة, تدػدىا الخبلفات, كذفت تأثضخ األصجقاء في 

 ضشة لجييع أصجقاء يتعاشػف السخجرات.تعاشي السخجرات, حضث أف كل أفخاد الع
 (1996دراسة )دمحم مرباح، 

ىجفت إلي دراسة السحضط االجتساعي كأثخه في انحخاؼ الذباب مغ ندالء مؤسدات اإلصبلح 
 49.7أف ندبة قجرىا ) (, كاسفخت الشتائج عغ االتي:165كالتأىضل بصخابمذ, تكػنت العضشة مغ)
%( كانػا  46.3رات قبل سغ الثامشة عذخ,  كأف ندبة )%( مغ أفخاد العضشة يتعاشػف السخج

يتعاشػنيا قبل سغ العذخيغ كيشحجركف مغ أسخ تدػدىا الخبلفات كعجـ االنتساء كالقدػة في 
 السعاممة كضعف الػازع الجيشي.
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 ( 1992دراسة )عمي الخاكي، 
ى الصب الشفدي ىجفت إلي دراسة أثخ اإلدماف عمى اليضخكيغ, عمي عضشة مغ السجمشضغ في مدتذف

( حالة مغ الستقجمضغ 76كبمغ حجع العضشة في ىحه الجراسة ) بعس الستغضخات, ببشغازؼ في ضػء
لمعبلج مغ اإلدماف, اعتسجت الجراسة عمى مشيج السدح الذامل, كأسفخت الشتائج عغ التالي: 
أغمب الحاالت مغ فئة الذباب, كاألمضضغ, كغضخ متدكجضغ, كعائبلتي غضخ مدتقخة كلجييع تاريخ 

 بالعربضة. يععائمي في اإلدماف, كسا تتدع شخرضات
 مشاقذة الشتائج في ضػء الجراسات الدابقة: 

مغ خبلؿ الجراسات الدابقة التي قامت الجراسة باستعخاضيا تبضغ لشا كاقع تعاشي كادماف 
السخجرات في السجتسع المضبي, كالحؼ تجؿ مؤشخاتو عمى دالئل خصضخة ججا في مجػ انتذار 

ألفخاد يبجأكف التعاشي في سغ مبكخة , تتخاكح مغ الطاىخة, فقج أشارت أغمب الجراسات إلي أف ا
سشة(, مسا يذضخ إلي زيادة احتساالت فخص استسخارىع في التعاشي, كاتزح أف  25 - 15)

الستعاشضغ يتسضدكف بانخفاض مدتػػ التعمضع كالجخل كيعسمػف في السيغ محجكدة الجخل, كسا انيا 
ؿ عمي انتذارىا بضغ الحكػر أكثخ مقارنة مشتذخة بضغ الحكػر كاالناث, اال أف السؤشخات تج

باإلناث. كمغ خبلؿ الشطخ إلي العضشات التي تشاكلتيا الجراسة فقج دلت الجالئل عمى أف الطاىخة 
مشتذخة بضغ شخائح مختمفة مغ السجتسع )تبلمضح السخحمة االساسضة, السخاىقضغ, االفخاد داخل 

ت السجركسة كل ىحه العضشات باإلضافة إلي الدجػف ك السؤسدات االصبلحضة( كقج شسمت العضشا
السجمشضغ في مدتذفى الصب الشفدي بشغازؼ, كمدتذفى الخازؼ لؤلمخاض الشفدضة ,كالعقمضة 

 .بصخابمذ(, مشا شسمت مقارنات بضغ عضشات مجمشة, كُاخخؼ غضخ مجمشة
التعاشي ىي  كسا أشارت نتائج الجراسات إلي أف مغ أىع األسباب التي تجفع بالذباب المضبي إلى

 :التالضة
 :سخية لتعاشي الذبابالسباب األ

سخة ىي االساس في بشاء السجتسع كىي الػعاء التخبػؼ كالثقافي االكؿ لمصفل, كالشظ في أف األُ 
كسا ال يخفي عغ احج اف االسخة المضبضة تػاجو العجيج مغ التحجيات الستختبة عمى االكضاع 

سجتسع المضبي خبلؿ العقج الساضي, أىسيا ضاىخة تعاشي الشفدضة كاالجتساعضة التي يعضذيا ال
كادماف السخجرات التي تعاني مشيا الكثضخ مغ اأُلسخ المضبضة أضف إلي ذلظ عجد االسخة عغ 
تػجضو أبشاءىا بصخيقة سمضسة كالحؼ يسثل عامبل ميسا في استفحاؿ ىحه السذكمة, كربسا يكػف 

ػاصل بضغ أفخاد اأُلسخة الػاحجة سػاء بضغ اآلباء سبب ىحا الفذل ىػ افتقاد لغة الحػار كالت
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كاألبشاء, أك بضغ اإلخػة كبعزيع البعس, باإلضافة إلي غضاب دكر الػالجيغ في الشرح كاإلرشاد, 
كضعف الخقابة عمي األبشاء, كاختبلؿ صػرة القجكة أك الشسػذج مغ جانب الػالجيغ, فضربح 

كذلظ الشسػذج. فعجـ االستقخار االسخؼ, كاضصخاب  الذاب مػجيا لحاتو نتضجة لغضاب تمظ القجكة
العبلقات الدكجضة كاليجخ السدبب لمحخماف مغ عصف الػالجيغ, كبالتالي انعجاـ الخقابة كاالرشاد 
التػجضيي التخبػؼ, األمخ الحؼ يشتج عشو االنحخاؼ بسا فضو الػقػع في تعاشي السخجرات, أضف 

لحضاة العرخية كربصيا بخجمة اإلنتخنت كالبخامج إلي ذلظ السغخيات التي حتستيا شبضعة ا
السراحبة لو كل ذلظ أدؼ إلي بخكز مذاكل كثضخة ليا تأثضخات خصضخة عمى السجتسع كسا لعبت 
كسائل اإلعبلـ دكرًا رئضدًا في انتذار ىحه الطاىخة مغ خبلؿ ما تعخضو مغ بخامج تعخض 

جية, كمغ االسباب كالعػامل األخخػ االدماف كتخكج لو, كخاصة في ضل غضاب الخقابة الػال
السشتذخة في السجتسع المضبي تعجد الدكجات كالحؼ انتذخ برػرة كبضخة خبلؿ الدشػات االخضخة, 
فدكاج االب  ألكثخ مغ زكجة كاحجة ككبخ حجع األسخة, ايزا مغ بضغ االسباب السختبصة بيحه 

ػدىا الخبلفات كالشداعات, مسا الطاىخة, حضث تبضغ أف اغمب إسخ السبحػثضغ غضخ مدتقخة, تد
يشعكذ سمبا عمى االبشاء. كحلظ تجني السدتػؼ التعمضسي لمػالجيغ, التاريخ العائمي لئلدماف, كل 

 .ذلظ يديع في ضيػر ىحه الطاىخة
  :سباب الشفديةاأل

مغ بضغ االسباب الشفدضة الخغبة في التخفضف مغ حجة القمق كالذعػر باإلحباط , كحلظ يعج 
غ السذكبلت االجتساعضة مغ أىع العػامل السؤدية إلى التعاشي , أؼ أف التعاشي يعج اليخكب م

كسضمة لميخب مغ الطخكؼ الرعبة كالسؤلسة التي يتعخض ليا االنداف, عجد مغ الدسات 
.( أف 277ص ,2000, الذخرضة التي تسضد السجمشضغ عغ غضخ السجمشضغ, كيؤكج )ابػ جشاح

نزج انفعالي, كتػتخ دائع, معخضػف أكثخ مغ غضخىع لتعاشي السخجرات األفخاد الحيغ لجييع عجـ 
كاالدماف, كأضاؼ أف الذخرضات التي تتدع بالتخضل, كالكفاية الحاتضة, ىع أكثخ عخضة لئلدماف 
عمى السخجرات, كحلظ الذخرضة الدضكػباتضة, أك الذخرضة السزادة لمسجتسع, كذلظ لسا تتسضد 

  .لتعامل مع الشاس, كالسضل إلى األشضاء الغخيبة غضخ السألػفةبو مغ قدػة, كعجكانضة في ا
  :ةالجيشي األسباب

 مذاعخ إلى ذلظ تفدضخ أشار بعس الذباب إلى التذجد الجيشي كعامل مدبب لمتعاشي, كيخجع
 الحؼ كالخياء لو مبخر ال تذجد مغ السفدخ يخاه  ما حدب األدياف تفدضخ بدبب كاالستضاء االحباط
 فضيا حػار ال التي السػاقف مغ الشفػر إلى بالذاب دفع مسا الجيغ ستار تحت الستخفضغ إلضو يجعػ
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 العسخية السخحمة بدبب كذلظ الػاقع مغ كاليخكب التػتخ مذاعخ تستز بجيمة نذاشات إلى كدفعو
 بالسذاعخ االستقخار بعجـ السخحمة ىحه تتسضد حضث الذباب, كصغار السخاىقضغ بيا يسخ التي

 .السختمفة بأشكالو االنحخاؼ نحػ الذاب ىخكب في يداىع مسا كالترخفات
  :جساعة الخفاؽ

( في دراستيع عغ دكر جساعة الخفاؽ في تعاشي 438, 2021أشار )سالع ابخاىضع, كاخخكف,
السخجرات إلي أف ىشاؾ ندبة قمضمة مغ الستعاشضغ الحيغ قج انتسػا إلى جساعة الخفقاء بيجؼ 

السخجر, بضشسا غالبضة الستعاشضغ يشتسػف إلى جساعة الخفقاء مغ أجل التعاشي أك الحرػؿ عمى 
%( مغ الستعاشضغ لمسخجرات ألي 62الرجاقة كمغ أجل التدمضة في كقت الفخاغ. حضث أشار )

أنيع يتعاشػف كسط جساعة مغ الخفقاء. مسا يذضخ إلى أىسضة ىحه الجساعة في تعمع السخاىقضغ 
السػقف الحؼ يحضط بالتعاشي في أكؿ مخة يترف بأنو  كصغار الذباب التعاشي, خاصة أف

عادة ما يكػف جمدة أصحاب كنجج أف عزػية الفخد في الجساعة تتضح لو فخصة تجخيب 
السخجر, باإلضافة إلى كجػد متعاشضغ آخخيغ بالفعل داخل الجساعة يذجعػف الذخز, 

سخار في عزػية الجساعة كيجفعػنو إلى التعاشي, كقج يكػف التعاشي في حج ذاتو أساس االست
 كىحا ما يدسي )ضغط جساعة الخفاؽ(.

 :السباب الدياسية
( كما أعقبيا مغ سشػات اتدست بانعجاـ األمغ كاالنقدامات الدضاسضة 2011تبعات الثػرة المضبضة )

كاالجتساعضة, كانتذار العجيج مغ الطػاىخ الخصضخة كانعجاـ االمغ, انتذار االسمحة, سضادة العشف 
لسجتسع, اختصاؼ االفخاد, مسا يشتج عشو العجيج مغ اآلثار الدمبضة, حضت أصبح السػاشغ في ا

يعضر في حالة دائسة مغ القمق, االضصخاب مرجره تػقع االسػأ, كعجـ التأكج مغ الكضفضة التي 
سضؤكؿ إلضيا األمخ, مسا يؤدؼ إلي اصابة الفخد بالعراب كاالضصخابات الشفدضة, كبذكل خاص 

رضات العرابضة, كسا يسكغ أف تؤدؼ إلى حالة فقجاف معشى الحضاة السجنضة, كالعضر لجػ الذخ
( حضث أشارت 2013,السجني)في حالة تخقب كتحدب لؤلخصار الجائسة, كىحه ما أضيختو دراسة 

إلي شضػع عجد مغ األعخاض السخضضة لجؼ عضشة مغ السجنضضغ الشازحضغ في مجيشة مرخاتو, مثل 
ىتساـ باألنذصة االجتساعضة, كتجشب السذاركة في السشاسبات االجتساعضة, فقجاف الخغبة كاال

كالذعػر بالقمق, كمذاعخ الغزب كالعجكانضة, كىي سمػكضات تذضع بضغ الذخرضات ذات 
 .الجرجات العمضا مغ سسة العرابضة, كالحىانضة, كتسضد بسا يعخؼ بالذخرضة اإلدمانضة
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  السباب القترادية:
ادية ايزا زادت مغ معجؿ الزغػط الشفدضة السفخكضة عمى االفخاد, كالسشغرات األزمة االقتر

الحضاتضة الضػمضة كانقصاع الكيخباء برػرة يػمضة كلفتخات مدتسخة, كالسضاه, كنقز الدضػلة, كالغاز, 
كالػقػد, كاستباحة السؤسدات العامة, مسا أدؼ إلى خمق حالة مغ البلمعضارية االجتساعضة مع ما 

يا مغ تفذي االنحخاؼ بكل أشكالو كدرجاتو, كاختبلؿ الدمػؾ, ككقػع الفخد في حالة مغ يبلزم
ردكد الفعل اآلنضة غضخ السكضفة, كالمجػء إلى تعاشي السخجرات, كالسدكخات كمغ ثع اإلدماف 

 (.1989حجازؼ, )ك (2017عمضيا. كىحا ما أضيختو دراسة )السجني, الرل, 
 :سباب الجتساعيةاأل

العجيج مغ الجراسات إلي العبلقة اإليجابضة بضغ أسالضب التشذئة االجتساعضة كأسالضب أشارت 
السعاممة الػالجية التي يتبعيا الػالجيغ في التعامل مع األبشاء, كضيػر السذكبلت الدمػكضة 
كاالنفعالضة لجييع, فاألسالضب الػالجية غضخ الدػية, كاستخجاـ العقاب كأسمػب عاـ لمتشذئة 

اعضة لؤلبشاء داخل اأُلسخة, قج يؤدؼ إلى حجكث اضصخابات في سمػؾ األبشاء مسا يجعميع االجتس
يذسل التعاشي, كسا أشارت دراسات ُأخخؼ إلي  قج أكثخ عخضة لسسارسة الدمػؾ السشحخؼ كالحؼ

أف مغ أىع العػامل السختبصة بخرائز البضئة األسخية لؤلبشاء األكثخ مسارسة ليحا الدمػؾ ىػ 
أُلسخة االقترادؼ, كاالجتساعي, كالثقافي, كالسدتػؼ التعمضسي لمػالجيغ, فغالبضة االفخاد مدتػؼ ا

الحيغ يشتسػف إلي مدتػيات مشخفزة, تعانى في الغالب مغ الفقخ كالجيل, كسػء األكضاع 
االجتساعضة, كقج تكثخ فضيا االضصخابات األسخية كسػء التػافق بضغ الػالجيغ, اك اإلخػة, باإلضافة 

لي عجـ تػفخ الخجمات الرحضة, كاالجتساعضة, كالتعمضسضة, كالتخكيحضة, مسا يجعميع اكثخ عخضة إ
, كىحا ما أشارت لئلىساؿ كالتجاىل كسػء السعاممة, كبالتالي أكثخ مسارسة لمدمػكضات السشحخفة

 .(1999 الخكاب,)دراسة  الضو
 خاتسة الجراسة:

ل أىع الشتائج كالسبلحطات التي تػصل إلضيا البحث مغ السفضج في ختاـ ىحه الجراسة أف يتع تدجض
بعج محاكرة قزايا ىامة حػؿ ضاىخة تعاشي كادماف السخجرات في السجتسع المضبي, مذفػعة 

    سباب ليحه الطاىخة.أببعس التػصضات اليادفة لسعالجة ما عخضتو الجراسة مغ 
كسا  المضبي, الذباب بضغ السخجرات تعاشي ضاىخة انتذار إلى تفاقع( 2012 الذاعخؼ,) أشارت
 أسباب كعػامل كثضخة إلى كتخجع األبعاد, متعجدة مذكمة كادماف السخجرات تعاشي مذكمة أف تبضغ
 ,عجـ االستقخار االسخؼ, كاضصخاب العبلقات الدكجضة, كسخيةسباب األاألك  العػامل مشيا كمتعجدة,
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خقابة كاالرشاد التػجضيي التخبػؼ, األمخ الحخماف مغ عصف الػالجيغ, انعجاـ ال ,تعجد الدكجات
 ثلسباب الشفدضة ماألكمشيا  الحؼ يشتج عشو االنحخاؼ بسا فضو الػقػع في تعاشي السخجرات.

لى إباإلضافة , اليخكب مغ السذكبلت االجتساعضةك الخغبة في التخفضف مغ حجة القمق كاإلحباط, 
بعس تجعل ىحه الدسات جائع, الػتخ عجد مغ الدسات الذخرضة كعجـ الشزج االنفعالي, كالت

 فخاد معخضػف أكثخ مغ غضخىع لتعاشي السخجرات كاالدماف, أضف إلي ذلظ اصحاباأل
دكر جساعة الخفاؽ في تعاشي بعس الجراسات إلي  تأشار , كحلظ الذخرضة الدضكػباتضة

بيجؼ التعاشي أك الحرػؿ عمى  اؽلستعاشضغ قج انتسػا إلى جساعة الخففأغمب السخجرات 
 اتدست سشػات مغ أعقبيا كما( 2011) المضبضة الثػرة تبعاتوال ٌخفى عن أحد أن  .السخجر
 السجتسع, كاالنقدامات في العشف سضادة االسمحة, انتذار األمغ, كانعجاـ األمشي, باالنفبلت
أىسيا انتذار التعاشي  ضخة,الخص الطػاىخ مغ العجيج قج أدػ إلى انتذار كاالجتساعضة, الدضاسضة

 الطاىخة, ىحه انتذار عمى ساعج الدمبضة, كمسا اآلثار مغ العجيج عشو يشتج بضغ الذباب, مسا
 )االزمة االقترادية( ثسشو, كمغ األسباب االقترادية كرخز السخجرات, عمى الحرػؿ سيػلة
 يػمضة برػرة الكيخباء كانقصاع األفخاد, عمى السفخكضة الشفدضة الزغػط معجؿ مغ التي زادت
 أدؼ مسا العامة, السؤسدات كاستباحة كالػقػد, كالغاز, الدضػلة, كنقز كالسضاه, مدتسخة, كلفتخات
كدرجاتو, كمشيا ضاىخة التعاشي التي لجأ الضيا  أشكالو بكل االنحخاؼ تفذي مغ حالة خمق إلى

 العبلقة إلي الجراسات غم العجيج بعس الذباب كسحاكلة لميخكب مغ ىحه الزغػط, كحلظ أشارت
 في الػالجيغ يتبعيا التي الػالجية السعاممة كأسالضب االجتساعضة التشذئة أسالضب بضغ اإليجابضة
 غضخ الػالجية فاألسالضب لجييع, كاالنفعالضة الدمػكضة السذكبلت كضيػر األبشاء, مع التعامل
 إلى يؤدؼ قج اأُلسخة, داخل لؤلبشاء االجتساعضة لمتشذئة عاـ كأسمػب العقاب كاستخجاـ الدػية,
 السشحخؼ. الدمػؾ لسسارسة عخضة أكثخ يجعميع مسا األبشاء سمػؾ في اضصخابات حجكث

 التػصيات:
 الستختبة السذكبلت أىع عمى لمتعخؼ اإلعبلـ كسائل خبلؿ مغ الػعي زيادة عمى العسل  -1
 كالحمػؿ الشاجعة لمتكفل بالسجمشضغ,الصخؽ  إليجاد كذلظ تعاشي كادماف السخجرات, ضاىخة عمى
 . لسػجيتيا الكفضمة
 عقاب في العشف مسارسة عغ البعضج) الحجيثة التخبضة ُأسمػب كاتباع اأُلسخية, التػعضة  -2
 أبشاءىع مع الدمضع التعامل بكضفضة لتػعضتيع خاصة ببخامج األمػر أكلضاء إشخاؾ خبلؿ مغ ,(األبشاء
 ىؤالء مع كالتػاصل التفاعل عمى قجراتيع تحدضغ عمى يداعجىع قج مسا( السخاىقضغ خاصة)
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 باإلضافة.  سػؼ  انداف تشتج الدػية فاألسخة كالتيجيج, العشف عغ كبعضجة إيجابضة بصخيقة األبشاء
 تتختب التي الخصضخة األثار عغ أبشائيع تػعضة في دكرىع تفعضل بزخكرة األىل تػعضة كتبرضخ الي
 .السجتسع داخل االجتساعي الشدضج تيجد ُأخخؼ  ضػاىخ مغ تخمقو كما الطاىخة ىحه عمضيا
 خبلؿ مغ كالسجتسع األسخة مدتػػ  عمى كصغار الذباب السخاىقضغ بذخيحة االىتساـ زيادة -3
 الحؼ السحضط مع اجتساعًضا التكضف عمى تداعجىع بيع خاصة بخامج كتشفضح كتخصضط إعجاد
 التي السؤسدات دكر تفعضل خبلؿ مغ كذلظ. التعاشي مسارسة عغ يبعجىع مسا فضو, يعضذػف 
 افزل لتحقضق السختمفة الذخرضة جػانب لتشسضة كرياضضا, كتخبػيا كاجتساعضا ثقافضا بالذباب تعشي
 .االجتساعي الػاقع مع كااليجابي الفعاؿ التػافق, كالتكضف مغ مسكغ مدتػؼ 
 كذلظ كجو, أكسل عمى بو القضاـ كضخكرة التخبػؼ  دكرىا تفعضل ضخكرة إلي السجارس دعػة  -4
 تفعضل في فاإلخفاؽ السجرسة, في الشفدي كالسخشج االجتساعي, االخرائي دكر تفعضل خبلؿ مغ
  السخجرات. تعاشي الدصػ, االرىاب, مشيا الدمػكضة االنحخافات مغ العجيج إلى أدؼ االدكار ىحه
 مغ تعاني التي لمفئات كاالجتساعي الشفدي, الجعع تقجيع في تديع بخامج كجػد عمى العسل -5

 السخاىقضغ سمػكضات كتعجيل معالجة في الكبضخ األثخ مغ البخامج ليحه لسا سمػكضة, كذلظ مذكبلت
 . كمدتقببل حاضخا
 الدمػكضة األنساط تعجيل أجل مغ كالػششي السحمي السدتػػ  عمى إرشادية بخامج تصػيخ  -6
 االبشاء ككحلظ ,(أبشائيع عمي العشف يسارسػف  الحيغ األمػر أكلضاء) قبل مغ فضيا, مخغػب الغضخ
 األخخيغ(. مع تعامميع في اآلباء عشف يعكدػف ) الحيغ
 تصبضق إلى تيجؼ كالتي الفئة, ىحه رعاية عغ السدئػلضغ األفخاد لجسضع التجريبضة الجكرات عقج -7
 .الدػية الغضخ الطػاىخ مغ كغضخىا الطاىخة ىحه لسػاجية الستبعة اإلرشادية الحجيثة األسالضب أىع
 عمى كحثيع بتحفضدىع كذلظ بشاءً  استثسارا الفخاغ كقت استثسار نحػ الذباب تػجضو ضخكرة -8

 اليػايات كمسارسة الخياضة مسارسة خاصة اإليجابضة, التخكيحضة, كالتخفضيضة األنذصة مسارسة
 .البصالة عمي كالقزاء لمذباب العسل فخص السفضجة, تػفضخ

 كتذجضعيع الفاضمة, بالقضع التسدظ عمى الذباب حث عمى كالعسل البعج عغ التذجد الجيشي, -9
 في كالسخكنة كالتدامح الحػار قضع كتذجضع مذاكميع لحل اإليجابضة, السسارسات تبشي عمي

 أك االنغبلؽ مذكمة لتفادؼ كأفكاره انتساءاتو كانت ميسا اآلخخ مع التحاكر كقبػؿ االختبلؼ
 .التصخؼ
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 الثار الجتساعية لتعاشي السخجرات عمى السجتسع
 جامعة بشغازي  -كمية اآلداب  - دمحمد. عبجالفتاح عبجالخحيع جبخيل 

 السمخز 
فيي تخمق  ,تعتبخ السخجرات كتعاشضيا كاحجة مغ ابخز السذكبلت التي تيجد استقخار أؼ مجتسع

كسا , اجػاء مغ الفػضى نتضجة حجع االذػ كالخصخ التي تدببو لؤلفخاد بكافة فئاتيع في السجتسع
كعخقمة عسل اجيدة الجكلة كجعمت مشيا غضخ قادرة انيا افخزت العجيج مغ السذاكل في السجتسع 

فالسجتسع يتأثخ  بذكل كبضخ بتعاشي السخجرات التي تسثل دافع , عمى تأدية كاجبيا بذكل مثالي
كقج , كبضخ النتذار ابذع الجخائع كػنيا تحىب العقل كتسشع الفخد عغ اتخاذ القخارات الرحضحة

كمغ ىحا السشصمق , في اثارىا عمى الفخد كالسجتسعاخحت كجية ججيجة بذكل اكثخ تشطضع كخصػرة 
مغ خبلؿ التصخؽ الى , تسحػر ىحا البحث االثار االجتساعضة لتعاشي السخجرات عمى  السجتسع

باإلضافة الى استعخاض اىع االثار االجتساعضة ليا عمى الفخد , مفيػـ التعاشي السخجرات كاسبابيا
كتيجؼ الجراسة الى التعخؼ عمى االسباب االجتساعضة , كاالسخة كالسؤسدات في السجتسع المضبي
كسا تيجؼ لتدمضط الزػء عمى االثار االجتساعضة لمتعاشي , السؤدية الجافعة لتعاشي السخجرات
عغ , كقج تع االعتساد عمى استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي, عمى السػاششضغ في السجتسع المضبي

مشطع كبتدمدل فكخؼ حدب عشاصخ السػضػع  شخيق جسع السادة العمسضة كسخدىا بذكل
باإلضافة الى , كقج تع تقدضع البحث الى السقجمة التي تتزسغ مشيجضة البحث كاىجافو, كتفرضبلتو

كاخضخا , الشتائج كالتػصضات, كمغ ثع الستغ الحؼ يتزسغ عشاصخ السػضػع, فكخة عغ السػضػع
 قائسة السخاجع التي تع االستعانة بيا .

 االثار االجتساعضة ., السجتسع ,:   تعاشي السخجرات ئيديةالكمسات الخ 
 مقجمة 

يعج تعاشي السخجرات مغ العػامل البضػلػجضة السيسة السيضئة لمجخيسة لمدمػؾ كذلظ لسا ليا مغ  
تأثضخ عمى الجياز العزػؼ كالشفدي لمفخد كحقضقة ثابتة االف اف جانب مغ اشج الجخائع خصػرة 

خد كالفذل االقترادؼ كالكثضخ مغ كيبلت االنداف في كل مكاف يختبط كحػادث الدضارات كالتذ
حضث اف االفخاد الستعاشضغ يذكمػف اتجاه غضخ مشدجع مع نفدو , غالب تبجا بتعاشي السخجرات

مسا يجعميع يسضمػف , كمع تقالضج كقضع السجتسع االمخ الحؼ يػلج نػع مغ العدلة التي تفخض عمضيع
فالسخجرات تذكل تيجيج حقضقي كخصضخ ألؼ , مع مخكر الػقت كخدة فعلالى الكثضخ مغ التعاشي 

مجتسع تشذخ فضو ىحه السذكمة التي تزخب في الغالب اىع شخائح السجتسع  التي تذكل نػاة 
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السدتقبل كالسقرػد ىشا فئة الذباب الحيغ تشيكيع ىحه السادة السجمخة كتخمق مشيع مجخمضغ 
عقج الحضاة في خاصة في ضل تقجـ السجتسعات كت ,عضيعكمشحخفضغ نتضجة فقجاف تخكضدىع كك 

حضث تكػف بضئة خربة لسذاكل الذباب بذكل خاص كلمسذاكل  السجتسعات الحزخية
االجتساعضة بذكل عاـ مغ ضغػشات االسخة كالبضئة الخارجضة كمذكبلت الشفدضة التي قج تجفعيع 

ت يتجىػر الػضع لمفخد ماديا لميخكب مغ الػاقع كبالتالي تعاشي السخجرات كمع مخكر الػق
 كيتحػؿ مغ متعاشي الى مجـخ نتضجة نفقات السػاد السخجرة .

فيحه السذكمة في حاؿ تفاقست تذكل تيجيج كبضخ لعجة جػانب مغ حضاة االفخاد خرػصا 
االجتساعضة مشيا حضث انيا تعسل عمى خمخمة االستقخار كتػلج حالة مغ الفػضى كالتخبط 

فيي تديج مغ حجة السذاكل االسخية بضغ الدكجضغ  ,لجػ االفخاد الستعاشضغاالجتساعي كالدمػكي 
نتضجة التعاشي كانخفاض مدتػػ الجخل كما يقػـ بو الستعاشي مغ سمػكضات مشحخفة كدخقة كبضع 

كسا انو قج يشتيج العشف ضج افخاد اسختو  ,قصع االثاث كاالجيدة السشدلضة لمحرػؿ عمى السخجرات
ى استشداؼ شاقاتو البجنضة كتجىػر الػضع الرحي كضسػر العزبلت مغ اثار اضافة ال, كاشفالو

كال يسكششا ابجا تجاىل الػضع الشفدي الحؼ يػلجه التعاشي ككسضة الزغػط  ,السخجر عمى الجدع
الشفدضة التي يعاني مشيا مع تفاقع الذعػر بالعجكانضة كاالكىاـ التي ال عبلقة ليا بالػقع كمغ ىحا 

 الػرقة لتخكد عمى مػضػع تعاشي السخجرات كاثارىا عمى السجتسع . السشصمق جاءت
باإلضافة الى استعخاض اىع , كذلظ مغ خبلؿ التصخؽ الى مفيػـ التعاشي السخجرات كاسبابيا 

كتيجؼ الجراسة الى التعخؼ , االثار االجتساعضة ليا عمى الفخد كاالسخة كالسؤسدات في السجتسع
كسا تيجؼ لتدمضط الزػء عمى , السؤدية الجافعة لتعاشي السخجراتعمى االسباب االجتساعضة 

كقج تع االعتساد عمى استخجاـ , االثار االجتساعضة لمتعاشي عمى السػاششضغ في السجتسع المضبي
عغ شخيق جسع السادة العمسضة كسخدىا بذكل مشطع كبتدمدل فكخؼ , السشيج الػصفي التحمضمي

كقج تع تقدضع البحث الى السقجمة التي تتزسغ مشيجضة , حدب عشاصخ السػضػع كتفرضبلتو
كمغ ثع الستغ الحؼ يتزسغ عشاصخ , باإلضافة الى فكخة عغ السػضػع, البحث كاىجافو
 كاخضخا قائسة السخاجع التي تع االستعانة بيا ., الشتائج كالتػصضات, السػضػع

 the drugs definitionتعخيف السخجرات: 
التي يتع تحزضخىا كاستخبلصيا مغ نباتات شبضعضة مثل اكراؽ ىي مجسػعة مغ السخكبات 

الشباتات التي يدتخمز مشيا الحذضر ك الخذخاش الحؼ يدتخمز مشو االفضػف كنبات الكػكا 
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الحؼ يدتخمز مشو الكػكايضغ كغضخىا مغ الشباتات االخخػ كالتي تعسل عمى اذىاب العقل كتؤذؼ 
 (.144ص,1992,االعراب كالجماغ.)القحافي

كمغ خبلؿ ىحا التعخيف يتبضغ لشا اف السخجرات ىي نػع مغ السػاد السرشعة بذكل مقرػد يتع 
تخكيجيا كالستاجخة بيا ألفخاد غالبا ما يكػنػف يعانػا مغ مذاكل نفدضة كاجتساعضة يدتخجمػنيا 

 لكي ييخبػا مغ كاقعيع السؤلع.
 chemisorption definitionتعخيف التعاشي: 
حة العالسضة بانو حالة مغ التخجيخ اك التدسع بالسخجرات سػاء كاف ذلظ بذكل عخفتو مشطسة الر

 (.143ص,1992,)القحافي.مؤقت اك مدمغ تشجع مغ عسمضة الحرػؿ الستدايج لمسادة السخجرة
ندتشج مغ خبلؿ تحجيج معشى السخجر مجػ خصػرة السادة السخجرة التي يتعاشاىا االفخاد السجمشضغ 

الجدج كتمحق الزخر بو مغ خبلؿ التدسع التي ترضب بو جدع  فيي تعسل عمى تخجيخ
الستعاشي كىحه الحالة قج تكػف مؤقتة في البجاية كلكشيا تدداد مع االستسخار في تعاشي تمظ 

 السػاد السخجرة .
  addicted definitionتعخيف السجمغ:

سضات متدايجة  ىػ شخز ضعضف كمختمف كتدداد لجيو تجريجضا السضل الى تعاشي السخجرات بك
كغالبا ما يقػـ بجخائسو بذكل متػاصل لتػفضخ احتضاجاتو ميسا كمفو ذلظ مغ ثسغ كقج يمجا الى 

 (.25ص,1991,القتل في بعس االحضاف. .)ابػ الخكس
ندتصضع القػؿ اف الذخز السجمغ يعاني مغ عجـ القجرة عمى التػقف عغ تعاشي السػاد السخجرة 

كىػ يقػـ باؼ شيء لمحرػؿ عمى , السػاد باستسخار لفتخات شػيمةنتضجة تعػده عمى اخح تمظ 
 السخجرات سػاء سخقة اك قتل .
 addiction theoriesالشطخيات السفدخة لإلدماف : 

ىشالظ العجيج مغ التفدضخات العمسضة ك الشفدضة كاالجتساعضة لطاىخة تعاشي السخجرات كسػؼ 
 اتصخؽ لبعس مشيا كاالتي:

 الجتساعي:نطخية التعمع 
حضث تحىب ىحه الشطخية الى اف الجساعات السخجعضة ليا دكر فعاؿ في بمػرة الدمػؾ االجتساعي 

كقج اكجت الشطخية عمى اف سمػؾ الفخد ىػ سمػؾ مكتدب عغ شخيق التعمع مغ االخخيغ  ,لؤلفخاد
ت بانو فيي بحلظ تفدخ تعاشي السخجرا ,بػاسصة السحاكات كاالختبلط كالتفاعل السباشخ معيع

سمػؾ مكتدب ناتج مغ مخالصة افخاد متعاشضغ لمجساعة السخجعضة بحضث يقػـ الفخد بالتعاشي 
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كتجعع ىحا الدمػؾ , كيدتسخ فضو حتى يذعخ باالنتساء ليحه الجساعة كما تقػـ بو مغ سمػكضات
 (.2004,77,لكي يذعخ بانو مغ اعزائيا الحؼ يخبصيع بو رابصة خاصة.)االصفخ

ؿ ىحه الشطخية مجػ اىسضة الػسط االجتساعي الحؼ يتفاعل معو الفخد في تعمع يتزح لشا مغ خبل
سمػكضات ايجابضة اك تعمع كانتياج سمػكضات مشحخفة كغضخ سػية كتعاشي السخجرات فالفخد قج 

 يكػف متعاشي نتضجة جساعة الخفاؽ .
 الشطخية األيكػلػجية:

اجتساعضة مخضضة تصػرت كنست في بضئة كىي تفدخ تعاشي السخجرات كادمانيا عمى انيا ضاىخة 
كارتفاع معجالت الجخيسة كاالنحخاؼ كالبصالة فيحه الشطخية , مخضضة تتسضد عادة بكثافة الدكاف

تيتع بجراسة العبلقة بضغ االنداف كبضئتو مغ اجل الػقػؼ عمى شبضعة التفاعل بضشيسا كشبضعة 
 (.who,1973,p33التأثضخات الستبادلة بذكل مباشخ كمدتسخ.)

تختكد ىحه الشطخية كسا بضغ لشا الدخد الدابق اف التعاشي قج يخجع لتأثضخ البضئة التي يشذا فضيا 
كالتي قج تتزسغ ثقافة االنحخاؼ كالجخيسة كبالتالي يشجخؼ افخادىا لتمظ الدمػكضات التي يشذا 

لسخجرات التي عمضيا في بضئتو كمغ ثع يكتدب مشيا انساط الدمػؾ السشحخؼ كالتي مشيا تعاشي ا
 تعتبخ مشتذخة في االحضاء الفقضخة كالسكتطة بالدكاف. 

 نطخية ميختػف:
كتؤكج ىحه الشطخية عمى اف السجتسع يؤكج عمى اىجاؼ ثقافضة بشائضة مغ جانب كعمى الػسائل 
حضث , السقبػلة كالسذخكعة مغ جانب اخخ لتحقضق اىجاؼ السجتسع كالتعمضع كالعسل كجسع الساؿ

اف اليجؼ االساسي في السجتسع االمخيكي ىػ الساؿ كبالتالي فاف أؼ سمػؾ ال يخػ مضختػف 
يحتـخ ىح القضع الثقافضة ىػ سمػؾ مشحخؼ كعشجما يػاجو الذخز ضغػشات البشاء االجتساعي 
كضغػشات الشجاح كتحقضق االىجاؼ تطيخ بذكل كاضح في شخرضة الفخد حدب قضسو الثقافضة 

 (.blum,1972,p16 كالقضع الدائجة في مجتسعو. )
حضث تخػ ىحه الشطخية اف تعاشي السخجرات اك أؼ سمػؾ مشحخؼ يخجع لمثقافة الدائجة التي 
تفخز نػع مغ الذخعضة عمى بعس انساط الدمػؾ السخغػبة اك غضخ السخغػبة اال انيا في الػقت 

تساعي أؼ اف التعاشي قج يكػف نتضجة لسذاكل التغضخ االج ,ذاتو تخكد عمى الخبح السادؼ
 كاالقترادؼ في السجتسعات الخأسسالضة.
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 قػانيغ مكافحة تعاشي السخجرات محميا كدكليا :
حضغ اخح السػضػع شابع دكلي مغ  1961حضث بجا العسل عمى مكافحة الخجرات مشح العاـ 

, لسكافحة ىحه االفة 1988خبلؿ االتفاقضة الستفق عمضيا في نضػيػرؾ كالتي تمتيا اتفاقضة فضضشا عاـ 
كقج تع  2000ثع تصػر التعامل مع تعاشي السخجرات في الشسدا بسذاركة ست كثبلثضغ دكلة عاـ 

كعمى الرعضج السحمي  ,االتفاؽ عمى بحؿ الجيػد في كل دكلة لمحج مغ انتذار ىحه السذكمة
قامت ادارة الفخع بشغازؼ الجسعضة الػششضة المضبضة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة حضث 

 (. 55ص,2004,خت مذخكع قانػف مغ ستة مػاد لسكافحة تعاشي السخجرات .)بغ يػنذنذ
يتبضغ لشا مغ خبلؿ عخض بجاية مكافحة تعاشي السخجرات اف السذكمة لضدت حجيثة كانسا ىي 
مػجػدة مشح فتخات شػيمة حتى انيا تصػرت مع تصػر الحضاة االجتساعضة لمسجتسعات حضث نججىا 

مسا دفع السجتسعات الى عقج عجيج االتفاقضات , ارىا عمى الفخد كالسجتسعزادت في خصػرتيا كاث
كعمى الرعضج السحمي نجج اف بجاية السحاكالت في صػرة قانػف خاص  ,لسحاربتيا كالحج مشيا

 لسكافحة ىحه الطاىخة الخصضخة.
 chemisorption definitionعػامل تعاشي السخجرات: 

 عػامل بيػلػجية:
الفخد في بجاية تشاكلو لمخسخ مغ اف يتغمب عمى السذاكل الرحضة الشاتجة عغ حضث قج يدتصضع 

كجػد ندبة كحػؿ في الجـ كذلظ باالمتشاع عغ تشاكؿ الخسخ كاذا استسخ الفخد في تشاكؿ الكحػؿ 
لسجة شػيمة فاف االمتشاع عشو يؤدؼ بو الى اعخاض اندحابضو مخضضة االمخ الحؼ يجؿ عمى اف 

عمى كجػد كسضة مغ الكحػؿ في الجـ مسا يجعمو يبحث عشو دكما لضزسغ الخبليا قج تعػدت 
 استقخار جدسو.

ىشا يتبضغ لشا اف تعاشي السخجرات قج يخجع لعامل التعػد عمى تشاكؿ عقار معضغ اك مادة معضشة 
لغخض العبلج اك التجخبة لكغ االمخ يتفاقع مع الػقػع في تعػد الجدع عمضو كبسخكر الػقت 

 مجمشا عمى تعاشي تمظ السػاد نتضجة حاجة الجدع ليا.يربح الفخد 
 العػامل الشفدية:

حضث  تمعب شخرضة الفخد دكر بارز في الػصػؿ الى تعاشي السخجرات حضث يسكغ ترشضف 
الفخد الحؼ لجيو قابمضة لمتعاشي بانو غضخ ناجح عاشفضا كتكػف تػقعاتو كبضخة ججا كمتعصر لمسجيح 

اه كيتخؾ الفذل في مجاالت حضاتو العادية اثخا مؤلسا مع شعػر حاد كالثشاء كبذكل يثضخ االنتب
 بالشقز.
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كتذكل ىحه العػامل ىاجد كبضخ لجػ الذخز الستعاشي الحؼ يحػؿ اليخكب مغ الػاقع نتضجة 
كالذعػر باإلحباط كالشقز نتضجة نفػره مغ  ,الفذل الستكخر كالرجمات االجتساعضة كالعاشفضة

فيحا التػتخ كالقمق الشفدي قج يجعمو فخيدة سيمة لمػقػع في التعاشي  ,الشاس كنفػر الشاس مشو
 كاالدماف عمضيا.

 العػامل الجتساعية كالثقافية:
حضث تمعب الثقافة التي تدػد السجتسع دكر ميع في قزضة التعاشي فبعس الثقافات التي تحبح 

غالبا ما تكثخ فضيا ندبة  تعاشي الكحػؿ كتعتبخه ضخكريا بل الزما اثشاء المقاءات االجتساعضة
كسا يمعب الزبط االجتساعي دكر جج ميع في عسمضة  ,الستعاشضغ مقارنة بغضخىا مغ السجتسعات

التعاشي مغ حضث مشعو مغ قبل العادات كالتقالضج االجتساعضة مغ جية كالقػانضغ الخسسضة مغ جية 
 (.264ص,1985,اخخػ. )الحػات

جتساعضة كالثقافضة يتبضغ لشا اف ثقافة السجتسعات قج تذجع كفق ىحا العخض الستعمق بالعػامل اال
فيحا قج يديل تشاكليا  ,التعاشي كادمانيا نتضجة تقالضجىا االجتساعضة كالجيشضة مع بعس القضػد

عمى عكذ السجتسعات العخبضة التي تحـخ ىحا الشػع مغ السذخكبات  ,كتعاشضيا ألفخاد السجتسع
 كالسػاد السخجرة.
 chemisorption attitudeالسػاد السخجرة:  اساليب تعاشي

االفضػف كيتع تعاشضو عغ شخيق التجخضغ كيتع تقصضعو الى قصع صغضخة كيأخح عغ شخيق الفع  -1
 بإذابتو مع مذػب ساخغ كفي بعس االحضاف يحقغ في الػريج.

 السػرفضغ كيتع تعاشضو بالحقغ تحت الجمج . -2
 كالحقغ تحت الجمج.اليضخكيغ كيتع تعاشضو عغ الذع  -3
 الكػدايضغ كيتع تعاشضو عغ شخيق الفع كالحقغ عغ شخيق الجمج. -4
 ,الحذضر كيؤخح عغ شخيق التجخضغ بمفو في سجائخ اك شخبو عغ شخيق الجػزة اك الذضذة -5

ككحلظ يتع شيي الحذضر مع بعس الحمػػ بذكل  ,كيتع تشاكلو مع السذخكبات الداخشة
 (.317ص,1991,يخفضيا.)ابػ الخكس

يتزح كفق ىحا العخض اف اسالضب تعاشي السخجرات انيا متعجدة كليا عجة شخؽ لمػصػؿ الضيا 
فكل كاحجة مغ  ,قج يشتيجيا الستعاشي حدب امكانضاتو السادية كدرجة التعاشي التي كصل الضيا

تمظ االنػاع تشصػؼ عمى درجة مغ الخصػرة التي تؤثخ عمى الفخد كتغضب كعضو بذكل يختمف عغ 
االخخ فيشاؾ ما يتع تشاكلو كتعاشضو عغ شخيق الفع كمشيا ما يتع تشاكلو عغ شخيق الحقغ في الضج 
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اال اف درجة تعاشي كل كاحجة قج تخزع لسجػ االمكانضات السادية لمفخد فاليضخكيغ عمى سبضل 
السثاؿ غالي الثسغ فبل يدتصضع تامضغ ثسشو ذكؼ الجخل السحجكد كعمى عكذ ذلظ الحذضر الحؼ 

 يعتبخ اسيل في تأمضشو كالحرػؿ عمضو.
 chemisorption appearancesاعخاض تعاشي السخجرات : 

 يعاني الستعاشي مغ مذكمة تتسثل في بصئ الكبلـ كاالستجابة . -1
عجـ االستقخار الػججاني مسا يجعل مشو يزحظ اك يحدف بذكل سيل ججا كمغ دكف دكافع  -2

 قػية لحلظ.
مق كتػتخ في االعراب كخاصة في حالة انقصاعو بذكل مفاجئ عغ يعاني السجمغ مغ الق -3

 تشاكؿ الجخعات السخجرة.
يتعخض السجمغ الى الذعػر بالرجاع كالخعذة كالزعف كاالرؽ كالجكخة كاليبػط السفاجئ  -4

 في ضغط الجـ بعج مخكر مجة يـػ كامل مغ االمتشاع .
ت الرخع خبلؿ مجة اياـ مغ االنقصاع مع الذعػر بالحبحبات في السخ كالتذشج الذبضو بشػبا -5

 (.149ص,1992,الذعػر باالضصخاب العقمي كاليحياف كاليمػسة. )القحافي
مغ خبلؿ تدمضط الزػء عمى اعخاض تعاشي السخجرات نبلحع اف الستعاشي يتدع بعجة 
خرائز تطيخ بذكل كاضح  في مبلمح كجيو مغ خبلؿ ىاالت تحت العضغ كضسػر في لػف 

كسا اف ىشاؾ مطاىخ سمػكضة تكػف كاضحة مغ خبلؿ ترخفاتو كردكد افعالو  ,دالة البجفالبذخة كى
, اتجاه أؼ مؤثخات خارجضة كالقمق كالخػؼ كالذظ السفخط كاالبتعاد عغ االفخاد الحيغ ال يعخفيع
كسا انو في مخاحل متقجمة تطيخ عمضو اعخاض مثل اليحياف كاليمػسة كبعس االضصخابات 

 العقمضة.
 chemisorption reasons تعاشي السخجرات: اسباب
محاكلة استخجاـ الذخب كالعقاقضخ كالدجائخ لمحرػؿ عمى الستعة السؤقتة كالتخمز مغ  -1

 الزغػشات االجتساعضة كالتػتخ كالقمق.
يقجـ يمجأ الفخد لمتعاشي نتضجة اسباب نفدضة كحضػية كاجتساعضة تجتسع في كقت كاحج كتختبط  -2

 سمبضا يفزي التخاذ القخار بالتعاشي. ببعزيا ارتباشا
تسثل العػامل االقترادية لمفخد دافع جػىخؼ لتعاشي السخجرات في كل االحػاؿ اذا مكاف  -3

 الذخز مضدػر الحاؿ اك يعاني ماديا فيي كسضمة لمتخفضو لؤلكؿ ككسضمة لمشدضاف لمثاني.
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ل لميخكب مغ الػاقع كمغ االعتقاد الدائج لجػ معطع الستعاشضغ باف السخجرات تسثل ح -4
 اليسـػ الحضاتضة الرعبة التي يعضذػنيا.

تعػد الفخد عمى تشاكؿ مختمف السخكبات الكضسضائضة كالتي مغ بضشيا العقاقضخ الشفدضة التي قج  -5
تحجث تفاعبلت داخل جدع االنداف بعج تشاكليا كبالتالي تؤثخ عمى الجياز العربي مسا يتختب 

 عشو تغضخ سمػؾ الفخد .
استخجاـ السشبيات كالسيجئات الصبضة بكثخة كمغ دكف استذارة الصبضب كمغ بضشيا ادكية  -6

 الدعاؿ .
قمة االىتساـ بستابعة الحاالت التي ترخؼ ليا مػاد مخجرة كشػع مغ العبلج مسا يؤدؼ  -7

 الستسخار السخيس في تشاكليا كبالتالي ادمانيا.
يق الرجفة عشج استسخار فتخة العبلج لسجة شػيمة قج تحجث حالت التعاشي كاالدماف عغ شخ  -8

.  كحاالت االدماف عمى الفالضـػ
سيػلة الحرػؿ عمى العقاقضخ الشفدضة كالسػاد السخجرة ك الستاجخة في السذػبات الكحػلضة مسا  -9

 (.138ص,1992,)القحافي.زاد مغ ندبة تعاشضيا
اساسضضغ كىسا عػامل صحضة  مغ خبلؿ سخد اسباب التعاشي ندتصضع اف نرشفيا في عاممضغ

يعاني مشيا الستعاشي كتتصمب تشاكؿ كسضات مغ عقارات شبضة تحتػؼ عمى مػاد مخجرة كمع 
مخكر الػقت قج يجمشيا السخيس خاصة بعج فتخة العبلج مع سيػلة الحرػؿ عمضيا كػنو مخيس 

ي قج تجعمو كعػامل اجتساعضة كنفدضة كخفاؽ الدػء كالزغػط االجتساعضة السحضصة الت ,سابق
كسا اف االضصخابات الشفدضة كتفاقع  ,يتعاشى السخجرات لميخكب مغ الػاقع الحؼ يعضر فضو

الػضع الشفدي قج يشكذ سمبا عمضو كيربح عاجد عمى تحسمو مسا يجفع ال يذي يجعمو يشدى 
 كتربح السخجرات خضار مصخكح امامو.

 drugs affects اثار تعاشي السخجرات عمى السجتسع كالفخد:
 الثار الرحية لتعاشي السخجرات:

 حجكث حاالت االعتساد عمى السخجر نفدضا كبجنضا. -1
 الذعػر بالخغبة في زيادة الجخعات بذكل تجريجي كمدتسخ لسقابمة حالة االعتساد. -2
الذعػر باالضصخاب في حالة االنقصاع عغ التعاشي كىي ما تدسي بأعخاض االندحاب  -3

صخابات في شكل الذعػر بالشخفدة كالقمق كالشعاس كسضبلف دمػع العضغ كعادة ما تبجك تمظ االض
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كزيادة التعخؽ كارتفاع ضغط الجـ كاالسياؿ كاالـ في الطيخ كالخجمضغ كرشح االنف كالقضئ كسخعة 
 (.147ص,1992,التشفذ.)القحافي

ما تطيخ التدسع الباثػلػجي كالحؼ يشجع عغ تشاكؿ الفخد لجخعة كبضخة مغ الكحػؿ كغالبا  -4
كقج يشجع عشيا الػفاة في حاؿ  ,%0.2اعخاضو بذكل مبكخ عشجما تتجاكز ندبة الكحػؿ في الجـ 

 االستسخار في تعاشضيا.
اليضجاف العرابي الحؼ يرضب االفخاد الستعاشضغ لمخسػر لسجة شػيمة بشػبات حادة مغ   -5

كاالعتجاء عمى االخخيغ كغالب اليضجاف كاالنفعاؿ الذجيجيغ تراحبيسا رغبة اكضجة في السذاجخة 
 ما يراحبيا حاالت مغ القمق الشفدي الحاد .

اليمػسة حضث يتعخض السجمغ لتخضبلت برخية كىسضة كلدساع بعس االصػات الستجاخمة في  -6
السعشى كقج يرل االمخ بو الى ايسانو الذجيج بدساع اصػات اناس كثضخيغ كقج يخضل لو سساع 

 (.258ص,1985,شالبا الشججة مسغ حػلو. )الحػاتاصػات اسمحة فضرخخ كييخب 
يتزح مسا سبق ذكخه اف السخجرات افة خصضخة ججا تعسل عمى شل قجرة الجدع عمى العسل مغ 
دكنيا خاصة بعج مخحمة االدماف عمضيا فيي تػلج تػتخ صحي كعزمي كسا انيا تحجث تػتخات 

قج تؤدؼ لبلضصخاب العقمي كالشفدي ك  ,فضسا يتعمق باألعراب كالجكرة الجمػية كاتبلؼ لمخبليا
 كاحضانا الى الػفاة.

 الثار الشفدية:
صعػبة تحقضق التساسظ العائمي بضغ السجمشضغ الف حالة الشفدضة لجييع تعسل عمى زيادة الحضخة  -1

 كالقمق  كالخػؼ كالذعػر بالحنب .
بعس انػاع  ازدياد السضل الى االصابة باالضصخاب العقمي بدبب التدسع الحؼ تحجثو -2

 السخجرات.
ازدياد السضل الى ارتكاب جخائع القتل كالدخقات كاالعتجاءات الجشدضة لسا تدببو بعس انػاع  -3

 السخجرات مغ مذاعخ كىسضة كاخصاء في عسمضات االدراؾ كالتفكضخ.
زيادة ندبة الجخائع بدبب التعاشي الف االنداف الستسالظ لػعضو كمذاعخه يكػف اكثخ قجرة  -4
 الدضصخة عمى رغباتو كسمػكو. عمى
ازدياد احتسالضة حجكث بعس انػاع الجخائع بدبب الخػؼ السفاجئ كاالضصخاب كازدياد  -5

 الغزب غضخ الستػقع الحؼ يشجع عغ التعاشي.
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تعسل السخجرات عمى تحخيخ الفخد مغ عػامل الكبت مسا يجفعو الى االقجاـ عمى ارتكاب  -6
 اعضة كاالعخاؼ كالقػانضغ.اعساؿ مخالفة لمسعايضخ االجتس

 سيػلة انقضاد الفخد الستعاشي إليحاءات غضخه. -7
يتأثخ الستعاشي بالزبلالت العقمضة التي تثضخىا السخجرات مسا يجعمو يتخح مػاقف معادية  -8

 (.154ص,1992,كتتػلج لجيو ندعات عجكانضة. )القحافي ,تجاه االخخيغ
عسل عمى احجاث تجىػر في الػضع الشفدي كتخمق ندتشج اف السخجرات ليا عجة اثار نفدضة ت

حالة مغ االضصخاب في االنفعاالت كنسط الدمػؾ لمفخد الستعاشي بحضث يربح غضخ سػؼ في 
اضافة ألنيا قج تجعل  ,تفاعمو مع االخخيغ كيتدع بخدكد افعاؿ تسضل لمعجائضة في مجسل االحػاؿ

 الفخد الستعاشي اكثخ عخضة لئلمخاض الشفدضة .
 تعاشي السخجرات عمى الفخد:اثار 
يديع في تخؾ اثار جانبضة خصضخة تتسثل في التقمضل مغ االدراؾ كالتسضضد بذكل جضج تجاه عجة  -1

 قزايا في حضاتو كسا يعسل عمى ايقاظ مصالبو الغخيدية.
يؤثخ التعاشي عمى قجرة الفخد عمى الدضصخة فضسا يتعمق بإرادتو فبل يدتصضع كبح جساح دكافعو  -2
 اه ارتكاب االفعاؿ التي تحقق لو رغباتو.تج
ارتكاب العجيج مغ االفعاؿ ذات الصابع االجخامي كغالبا ـ تتدع ىحه االفعاؿ بالعشف كالخغبة  -3

 في ايحاء االخخيغ.
دفع الفخد الرتكاب جخائع بذكل متكخر كاالعتجاء عمى االعخاض كالتذخد كالدخقة كحػادث  -4

 الدضارات .
خ عمى الفخد نفدضا كعقمضا في حالة ازدياد كاستسخار حالة التعاشي مسا يجفعو تؤثخ بذكل كبض -5

 لمقضاـ باؼ فعل اك سمػؾ مغ دكف أؼ تخدد.
يشجع عغ التعاشي عجة اثار اجتساعضة كاقترادية كالشبح االجتساعي كفقجاف الػضضفة كسػء  -6

 (.150ص,1998,العبلقات االجتساعضة مع اسختو. )عبجالدتار
نجج اف تعاشي السخجرات يجعل مغ الفخد يفقج الكثضخ مغ سسات حضاتو االعتضادية الستدنة مغ ىشا 

مع فخض نسط معضذة اخخ , سػاء عمى صعضج التفاعل االجتساعي اك عمى العبلقات االجتساعضة
كسا انيا قج تخمق مشو , عمضو فيػ سػؼ يفقج الكثضخ مغ امكانضاتو السادية لئلنفاؽ عمى التعاشي

كقج يتحػؿ مع مخكر الػقت الى  ,حخؼ يبحث عغ أؼ كسضمة لمحرػؿ عمى السخجراتفخد مش
.  مجـخ
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 الثار الجتساعية لتعاشي السخجرات:
الحاؽ الزخر الرحي كالشفدي كالسادؼ بالذخز الستعاشي الحؼ يمقي بجكره عمى اسختو -1

 كاكالده كافخاد مجتسعو.
التي تفخضيا حالة التعاشي عمى االفخاد فيػ العدلة االجتساعضة كعجـ السذاركة الػججانضة -2

شخز غضخ قادر عمى مسارسة حضاتو بذكل سػؼ كال يستمظ القجرة عمى االبجاع كاالبتكار مع 
 االخخيغ.
التفكظ االسخؼ كالشفػر مغ السجتسع كالسحضصضغ بو كيذعخ بشػع مغ عجـ القبػؿ كالعجكانضة  -3

 ذكل مفكظ كضعضف.تجاه االفخاد االخخيغ كبتالي تشذأ اسختو ب
يفقج الستعاشي كل القضع الجيشضة كاالخبلقضة كاالجتساعضة كيفذل في الحفاظ عمى كضضفتو في  -4

 السجتسع كيتػقف عغ التعمضع كتقل انتاجضتو.
تخمق مغ الفخد شخز سمبي كدػؿ مغ غضخ ىجؼ كال ارادة مشفعل ال يقػـ بػاجباتو كيقـػ  -5

 بدمػكضات مشحخفة.
الخشػة كالدخقة كاالختبلس كربسا الخذيمة لكي يتحرل عمى الساؿ لذخاء السخجرات المجػء الى  -6
. 
كثخة السذاكل مع افخاد اسختو كمع زكجتو كقج يتفاقع الػضع الى حجكث الصبلؽ كانحخاؼ  -7

 االشفاؿ نتضجة التفكظ االسخؼ.
االجتساعضة عمضو الذعػر بعجـ التكضف كاالندجاـ مع البضئة السحضصة بو ككثخة الزغػشات  -8

 (.50ص,1980,)الحػات.مسا قج يجفعو لمتفكضخ في االنتحار
كفق ما سبق نجج اف الذخز الستعاشي يعاني مغ سػء التكضف مع السجتسع كلجيو خمل في 

كسا اف  ,كغالبا ما يمجا لمعشف كالترخفات الغضخ مدؤكلة ,كضفضة التعامل مع االفخاد االخخيغ
ذاكل مع اسختو كبضئتو االجتساعضة كقج يستج االمخ الف يحجث تفكظ السخجرات تدبب لو عجيج الس

كزيادة ندبة السذاكل االسخية بفعل تعاشي السخجرات  ,اسخؼ بضغ افخاد االسخة نتضجة التعاشي
 كاالدماف عمضيا.

 الثار القترادية لتعاشي السخجرات:
تاج لتكالضف مكافحة تجارة تكبج السجتسع نفقات مادية مغ خبلؿ االجيدة االمشضة التي تح -1

كسا اف تكمفة مخاكد العبلج كالتأىضل ايزا تكمف السجتسع مبالغ كبضخة تشفق , السخجرات كالحج مشيا
 إلعادة التأىضل كالعبلج.
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انخفاض القجرة االنتاجضة ألفخاد الستعاشضغ كتخؾ اغمبضتيع ألعساليع كخاصة مغ ذكؼ الكفاءة  -2
 الػضضفضة جخاء التعاشي.الحيغ يتخاجع ادائيع كقجرتيع 

تكبج السخجرات الجكلة نفقات باىزو فالجكؿ التي تدتيمظ السخجرات تكػف ايخادات تجارات  -3
 السخجرات فضيا تحىب لمخارج مسا يؤدؼ الى انخفاض قضسة العسمة السحمضة فضيا .

تخمف في تفذي مذكمة تعاشي السخجرات يؤدؼ مع مخكر الػقت الى انتذار الفداد السالي كال -4
 (.44ص,2013,االنطسة االقترادية كيؤثخ عمى مدتػػ االنتاج كاالقتراد القػمي. )السيجؼ

مغ خبلؿ ىحا العخض يتزح بجبلء اف تعاشي السخجرات لو عجة اثار عمى الرعضج االقترادؼ 
فيػ يديع في انخفاض مدتػػ الجخل ك يديج مغ نفقات السعضذة كيديع في استشداؼ مػارده 

اضافة الف الستعاشي قج يفذل في  ,ذخاء السخجرات كالتي غالبا ما تكػف باىطة الثسغالسادية ل
اداء كضضفتو التي يعضر مشيا كقج يفقجىا مع تكخار تقرضخه في انجاز كضضفتو بفعل حالة التخبط 

 التي تفخزىا تعاشي السخجرات.
 الثار الدياسية لتعاشي السخجرات:

قج تعجد عغ بدط نفػذىا عمى اقمضسيا حضث اف عجيج  ييتد كضاف الجكلة الدضاسي فيي -1
 السشاشق التي تدرع فضيا السخجرات ال تخزع لدمصة الجكلة.

تختبط ضاىخة تعاشي السخجرات كتجارتيا بذكل كبضخ باإلرىاب الجكلي كاالتجار بالبذخ  -2
 كتجارة االسمحة كالجخيسة.

مدمحة كعرابات لمحفاظ عمى كضانيا قج تمجا عرابات تجارة السخجرات لبلستعانة بقػات  -3
 كسا حرل في بعس الجكؿ .

تغحؼ تجارة السخجرات كتعاشضيا الحخكات الستسخدة كاالنفرالضة كتؤجج الحخكب االىمضة في  -4
 السجتسعات التي تشذط بيا.

تعخيس الفخد كالسجتسع لمفػضى الدضاسضة كاالمشضة مغ خبلؿ التيخيب كالدصػ كالقتل مغ  -5
السخجرات كزيادة ندبة الستعاشضغ لتحقضق اكبخ قجر مادؼ ليع فيع ال يكتخثػف  اجل تجارة

 (.46ص,2013,لسرمحة الػشغ كانسا لمخبح السالي. )السيجؼ
عمى الرعضج الدضاسي فاف تعاشي السخجرات تيجد استقخار السجتسع كتعسل عمى انتذار 

كسا انيا تسيج لتدايج  ,خجرات كتعاشضياالدمػكضات السشحخفة كالجخيسة فغالبا ما تختبط الجخيسة بالس
كقج يؤدؼ انتذار ىحه االفة  ,العرابات االجخامضة كالعشاصخ االرىابضة التي تيجد امغ الجكؿ
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كالستاجخة بيا الى خخكج عجيج السشاشق التي تشذط فضيا تجارة السخجرات الى الخخكج عغ سضصخة 
 الجكلة فيي تستمظ الساؿ كالدبلح.

 drugs protectionالج لسذكمة تعاشي السخجرات: سبل الػقاية كالع
 تذجضع متعاشي السخجرات كمجمشضيا عمى االتراؿ بالسخاكد العبلجضة الستخررة . -1
 حث مجمشي السخجرات عمى تقبل فكخة العبلج كالدعي الى االقبلع عغ تمظ العادة. -2
 خجرات.الحج مغ االضخار الصبضة كالشفدضة الشاتجة عغ سػء استعساؿ الس -3
 الخفع مغ مدتػػ االداء الػضضفي لسجمشي السخجرات . -4
 الحج مغ الدمػؾ االجخامي كالسشحخؼ السختبط بدػء استخجاـ السخجرات اك ادمانيا تعاشضيا. -5
 الحج مغ االقباؿ عمى السخجرات عغ شخيق الحج مغ تعاشضيا. -6
لتعاشي مغ ججيج في حالة تعخض االىتساـ ببخامج الستابعة لسشع االنتكاس كالعػدة الى ا -7

 (. 154ص,1992,)القحافي.الذخز لزغػشات اجتساعضة
مغ خبلؿ كل ما سبق يسكششا القػؿ اف تعاشي السخجرات مذكمة مستجة مشح فتخة شػيمة في عجيج 
السجتسعات خرػصا تمظ السجتسعات التي تعاني مغ الفػضى كالجخيسة كعجـ االستقخار الدضاسي 

فالسخجرات مادة مجمخة كخصضخة تزخ بكل شيء  ,جكؿ كبضئة خربة لتشذط فضياكالتي تجج تمظ ال
فالسجتسع كتدبب عجة مذاكل اجتساعضة كاقترادية كنفدضة لؤلفخاد كخاصة الذباب مشيع الحيغ ىع 
اساس تقجـ أؼ مجتسع فيي تخمق مشيع مخض نفدضضغ كمجخمضغ كتدبب خدائخ مادية ليع 

لضف اضافضة تشفق عمى مؤسدات العبلج كالتأىضل كالعبلج فيي تكبج السجتسع تكا ,كألسخىع
كتخصج لسكافحة ىحه االفة الخصضخة مغ خبلؿ االجخاءات االمشضة كالتحقضقات كمبلحقة , لمستعاشضغ

كسا نجج انيا تجخد السجتسع مغ  ,تجار السخجرات في اماكغ صعبة عمى الحجكد كاالماكغ الػعخة
تساعي السدتقخ كالسشدجع مع العادات كالتقالضج فتعاشي شاقاتو البذخية كتمػث السشاخ االج
اخضخا اف عسمضة العبلج كمكافحتيا تشصمق مغ االسخة مغ جية , السخجرات غضخ مقبػؿ اجتساعضا

كمغ خبلؿ مؤسدات  ,مغ خبلؿ التخبضة كمخاقبة ابشائيع كالػعي ككضفضة التعامل مع ىحه السذكمة
كخمق  ,تعسل عمى نذخ الػعي بخصػرة السخجرات كتعاشضياالسجتسع الثقافضة كاالمشضة كالرحضة ل

بضئة اجتساعضة مغ غضخ مذاكل حتى يكػف الفخد بسعدؿ عغ الزغػشات االجتساعضة التي قج 
 تجفعو لتعاشي السخجرات.
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 : عخض الشتائج
السخجرات ىي نػع مغ السػاد السرشعة بذكل مقرػد يتع تخكيجيا كالستاجخة بيا ألفخاد غالبا   -1

 ما يكػنػف يعانػا مغ مذاكل نفدضة كاجتساعضة يدتخجمػنيا لكي ييخبػا مغ كاقعيع السؤلع.
مجػ خصػرة السادة السخجرة التي يتعاشاىا االفخاد السجمشضغ فيي تعسل عمى تخجيخ الجدج  -2

كتمحق الزخر بو مغ خبلؿ التدسع التي ترضب بو جدع الستعاشي كىحه الحالة قج تكػف مؤقتة 
 ية كلكشيا تدداد مع االستسخار في تعاشي تمظ السػاد السخجرة .في البجا
مجػ اىسضة الػسط االجتساعي الحؼ يتفاعل معو الفخد في تعمع سمػكضات ايجابضة اك تعمع  -3

كانتياج سمػكضات مشحخفة كغضخ سػية كتعاشي السخجرات فالفخد قج يكػف متعاشي نتضجة جساعة 
 الخفاؽ .
لتأثضخ البضئة التي يشذا فضيا كالتي قج تتزسغ ثقافة االنحخاؼ كالجخيسة اف التعاشي قج يخجع  -4

كبالتالي يشجخؼ افخادىا لتمظ الدمػكضات التي يشذا عمضيا في بضئتو كمغ ثع يكتدب مشيا انساط 
الدمػؾ السشحخؼ كالتي مشيا تعاشي السخجرات التي تعتبخ مشتذخة في االحضاء الفقضخة كالسكتطة 

 بالدكاف. 
ف تعاشي السخجرات اك أؼ سمػؾ مشحخؼ يخجع لمثقافة الدائجة التي تفخز نػع مغ الذخعضة ا -5

عمى بعس انساط الدمػؾ السخغػبة اك غضخ السخغػبة اال انيا في الػقت ذاتو تخكد عمى الخبح 
أؼ اف التعاشي قج يكػف نتضجة لسذاكل التغضخ االجتساعي كاالقترادؼ في السجتسعات  ,السادؼ
 ضة.الخأسسال
اف ضاىخة تعاشي السخجرات لضدت حجيثة كانسا ىي مػجػدة مشح فتخات شػيمة حتى انيا  -6

تصػرت مع تصػر الحضاة االجتساعضة لمسجتسعات حضث نججىا زادت في خصػرتيا كاثارىا عمى 
 مسا دفع السجتسعات الى عقج عجيج االتفاقضات لسحاربتيا كالحج مشيا., الفخد كالسجتسع

لسخجرات قج يخجع لعامل التعػد عمى تشاكؿ عقار معضغ اك مادة معضشة لغخض اف تعاشي ا -7
العبلج اك التجخبة لكغ االمخ يتفاقع مع الػقػع في تعػد الجدع عمضو كبسخكر الػقت يربح الفخد 

 مجمشا عمى تعاشي تمظ السػاد نتضجة حاجة الجدع ليا.
ي الحؼ يحػؿ اليخكب مغ الػاقع تذكل العػامل الشفدضة ىاجد كبضخ لجػ الذخز الستعاش -8

كالذعػر باإلحباط كالشقز نتضجة نفػره  ,نتضجة الفذل الستكخر كالرجمات االجتساعضة كالعاشفضة
فيحا التػتخ كالقمق الشفدي قج يجعمو فخيدة سيمة لمػقػع في التعاشي  ,مغ الشاس كنفػر الشاس مشو

 كاالدماف عمضيا.
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عاشي كادمانيا نتضجة تقالضجىا االجتساعضة كالجيشضة مع اف ثقافة السجتسعات قج تذجع الت  -9
عمى عكذ السجتسعات العخبضة  ,فيحا قج يديل تشاكليا كتعاشضيا ألفخاد السجتسع ,بعس القضػد

 التي تحـخ ىحا الشػع مغ السذخكبات كالسػاد السخجرة.
يشتيجيا اف اسالضب تعاشي السخجرات انيا متعجدة كليا عجة شخؽ لمػصػؿ الضيا قج  -10

فكل كاحجة مغ تمظ االنػاع  ,الستعاشي حدب امكانضاتو السادية كدرجة التعاشي التي كصل الضيا
تشصػؼ عمى درجة مغ الخصػرة التي تؤثخ عمى الفخد كتغضب كعضو بذكل يختمف عغ االخخ 
 فيشاؾ ما يتع تشاكلو كتعاشضو عغ شخيق الفع كمشيا ما يتع تشاكلو عغ شخيق الحقغ في الضج.

اف الستعاشي يتدع بعجة خرائز تطيخ بذكل كاضح  في مبلمح كجيو مغ خبلؿ ىاالت  -11
كسا اف ىشاؾ مطاىخ سمػكضة تكػف كاضحة  ,تحت العضغ كضسػر في لػف البذخة كىدالة البجف

مغ خبلؿ ترخفاتو كردكد افعالو اتجاه أؼ مؤثخات خارجضة كالقمق كالخػؼ كالذظ السفخط 
 الخخيغ. كاالبتعاد عغ االفخاد ا

اف السخجرات افة خصضخة ججا تعسل عمى شل قجرة الجدع عمى العسل مغ دكنيا خاصة بعج  - 13
مخحمة االدماف عمضيا فيي تػلج تػتخ صحي كعزمي كسا انيا تحجث تػتخات فضسا يتعمق 

كقج تؤدؼ لبلضصخاب العقمي كالشفدي كاحضانا الى  ,باألعراب كالجكرة الجمػية كاتبلؼ لمخبليا
 فاة.الػ 
السخجرات ليا عجة اثار نفدضة تعسل عمى احجاث تجىػر في الػضع الشفدي كتخمق حالة  -14

مغ االضصخاب في االنفعاالت كنسط الدمػؾ لمفخد الستعاشي بحضث يربح غضخ سػؼ في تفاعمو 
 مع االخخيغ كيتدع بخدكد افعاؿ تسضل لمعجائضة في مجسل االحػاؿ.

الفخد يفقج الكثضخ مغ سسات حضاتو االعتضادية الستدنة سػاء اف تعاشي السخجرات يجعل مغ  -15
مع فخض نسط معضذة اخخ عمضو , عمى صعضج التفاعل االجتساعي اك عمى العبلقات االجتساعضة
 .فيػ سػؼ يفقج الكثضخ مغ امكانضاتو السادية لئلنفاؽ عمى التعاشي

ػ يديع في انخفاض مدتػػ اف تعاشي السخجرات لو عجة اثار عمى الرعضج االقترادؼ في -16
الجخل ك يديج مغ نفقات السعضذة كيديع في استشداؼ مػارده السادية لذخاء السخجرات كالتي غالبا 

 ما تكػف باىطة الثسغ.
عمى الرعضج الدضاسي فاف تعاشي السخجرات تيجد استقخار السجتسع كتعسل عمى انتذار  -17 

كسا انيا تسيج لتدايج  ,ط الجخيسة بالسخجرات كتعاشضياالدمػكضات السشحخفة كالجخيسة فغالبا ما تختب
كقج يؤدؼ انتذار ىحه االفة  ,العرابات االجخامضة كالعشاصخ االرىابضة التي تيجد امغ الجكؿ
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كالستاجخة بيا الى خخكج عجيج السشاشق التي تشذط فضيا تجارة السخجرات الى الخخكج عغ سضصخة 
 الجكلة فيي تستمظ الساؿ كالدبلح.

اف تعاشي السخجرات مذكمة مستجة مشح فتخة شػيمة في عجيج السجتسعات خرػصا تمظ  -18
السجتسعات التي تعاني مغ الفػضى كالجخيسة كعجـ االستقخار الدضاسي كالتي تجج تمظ الجكؿ 

فالسخجرات مادة مجمخة كخصضخة تزخ بكل شيء فالسجتسع كتدبب عجة  ,كبضئة خربة لتشذط فضيا
اقترادية كنفدضة لؤلفخاد كخاصة الذباب مشيع الحيغ ىع اساس تقجـ أؼ مذاكل اجتساعضة ك 

 مجتسع فيي تخمق مشيع مخض نفدضضغ كمجخمضغ كتدبب خدائخ مادية ليع كألسخىع
 التػصيات :

زيادة االىتساـ باألجيدة االمشضة  بذكل كبضخ مغ خبلؿ دعع مؤسداتيا لتعديد قجراتيا في  -1
 جد استقخار  السجتسع بذكل عاـ كتعاشي السخجرات بذكل خاص. مػاجية كافة الطػاىخ التي تي

اقامة التطاىخات الخياضضة كالفكخية كدفع الذباب لمسذاركة فضيا لمخج مغ تفكضخىع في تعاشي  -2
 السخجرات نتضجة الفخاغ.

االىتساـ بفئة الذباب بجعسيع كتػفضخ كسائل التخفضو كاماكغ لسسارسة االنذصة الثقافضة  -3
 تساعضة لتفادؼ كقػعيع في مذاكل اجتساعضة كخاصة في مخحمة السخاىقة.كاالج
اقامة الشجكات التػعػية لمتعخيف بسذكمة تعاشي السخجرات كمجػ خصػرتيا عمى الفخد  -4

 كالسجتسع كاالثار االجتساعضة كاالقترادية  الشاجسة عشيا .
يجه العالع ىحه االياـ في مجاؿ تعجيل القػانضغ كالتذخيعات بسا يتساشى مع التصػر الحؼ يذ -5

تجارة السخجرات ك الجخيسة السشطسة خاصة عسمضات غدل االمػاؿ كغضخىا كالتي تعسل عمى اخفاء 
 الػجو االجخامي لجػ الجساعات  مغ خبلؿ االنذصة االقترادية التي تسارسيا .

كالستاجخة بيا  تفعضل االتفاقضات الجكلضة في السجتسعات التي تعاني مغ تعاشي السخجرات  -6
 حتى يتدشى ليا مكافحة الجخيسة مغ الجاخل كالخارج .

ضخكرة  نذخ الػعي لجػ جسضع افخاد السجتسع كاشخاؾ االىالي في عسمضات مكافحة تعاشي  -7
السخجرات كاقشاعيع بأىسضة محاربتيا ليع لمحرػؿ عمى حضاة افزل مغ خبلؿ التعاكف مع 

 كالبضانات عغ الجساعات االجخامضة التي تخكج السخجرات .االجيدة االمشضة بتقجيع السعمػمات 
دراسة االكضاع االجتساعضة كاالقترادية في الجكؿ الشامضة كعبلقتيا بطيػر مذكمة تعاشي  -8

 السخجرات كالستاجخة بيا لسعخفة عػامل انتذار ىحه العرابات ككضفضة الحج مغ انتذارىا .
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نحخاؼ كتعاشي  السخجرات ك كاثارىا عمى الفخد اجخاء البحػث كالجراسات في مجاؿ اال -10
 كالسجتسع  كايجاد الحمػؿ السشاسبة لمقزاء عمضيا  في دكؿ العالع الثالث .

االستعانة بالخبخات في الجكؿ الستقجمة كمحاكلة استزافتيا بذكل دكرؼ لتجريب العشاصخ  -8
 .الػششضة في مجاؿ مكافحة تعاشي السخجرات كمكافحتيا
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 : السخاجع
 .1990. 1.االسكشجرية.طدار السصبػعات الجامعضة.اسالضب ارتكاب الجخائع.احسج ابػ الخكس -1
السكتب الجامعي .احسج االصفخ. عػامل انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات -2

  .2004الخياض..الحجيث
خالج السيجؼ. السخجرات كاثارىا االجتساعضة كالشفدضة كاالقترادية عمى دكؿ التعاكف  -3
 .2013خمضجي. مخكد السعمػمات الجشائضة لسكافحة السخجرات. ال
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 عافيغ مغ إدماف السخجراتالعػامل السؤدية لنتكاس الذباب الست
 سصيف –جامعة دمحم الياميغ دباغيغ   -شاككس شاقػرد. 

استذاري عالج إدماف كرئيذ فخيق دعع أىالي السجمشيغ  بسخكد   - عباس  غشيسةأ. 
 نجاحات+ نائب رئيذ لجشة اإلرشاد األسخي بالسجمذ األعمى لذؤكف األسخة ) الكػيت (

 ممخز البحث: 
الخاىغ إلقاء الزػء عمى مػضػع " انتكاس السجمغ الستعافي مغ السخجرات" مغ استيجؼ البحث 

خبلؿ مشاقذة ماىضة االنتكاسة كسساتيا كالتصخؽ إلى مخاحميا كأىع العػامل السدببة في العػد 
 لئلدماف بعج التعافي, مع تشاكؿ أىع سبل الػقاية مغ ىحه السذكمة.

خبلؿ كصف كتحمضل شبضعة مذكمة " االنتكاس " كأحج كتتبع الػرقة البحثضة السشيج الػصفي مغ 
أىع العقبات التي تػاجو السجمغ الستعافي كتػصمت الجراسة إلى اقتخاح عجد مغ التػصضات في 
ىحا الذأف مشيا نذخ الػعي السجتسعي بصبضعة مخض اإلدماف كسبل التعامل معو ,مع ضخكرة 

لستعافي, مع ضخكرة تجشب الػصع كالشبح تػعضة السحضط األسخؼ بكضفضة التعامل مع السجمغ ا
 كتذجضع فكخة القبػؿ كاالحتػاء كالسدانجة .

 السجمغ الستعافي, اإلدماف, السخجرات . االنتكاسة, الذباب,الكمسات السفتاحية :
 مقجمة:

تػعج ضاىخة " تعاشي السخجرات" مغ ابخز السذاكل التي تعاني مشيا السجتسعات الحجيثة عمى 
تقجمػيا الحزارؼ, نطخا لسا تخمفو مػغ آثار سمبضة عمػى الفخد كالسجتسع.   اختبلؼ مدتػيات

إضافة إلػػى ما تدببو مػغ تجىػػر لمػضائف الجدجية كالشفدضة لمفخد مسا يشعكذ عمػى قػػػاه 
كمياراتو, كإلػى جانب ما تيجمو مػغ قضع أخبلقضة كركابػط اجتساعضة, كما تمحقو مػغ ضخر 

حلظ تبقػى " السخجرات" اآلفة األكثخ خصخا كالػبػػاء األعطع قػجرة عمػى االنتذار باقتراديات الجكؿ لػ
 كاالستفحاؿ, فيػ اإلشكػاؿ الحؼ يتعاضع شأنو كتذتج كشأتو مػػع الػقت عمػى كل السجتسعات.

كيعج التدايج الكبضخ ألعػػجاد السجمشضغ يػمضا كزيادة أنػاع السخجرات, كتعجد شخؽ استيبلكيا, مػغ 
مػر الخصضخة التي استحػذت عمى اىتساـ الحكػمات, فخصجت لػيا مضدانضات كبضخة كخررت األ

ليا مخاكد عبلجضة متخررة يذخؼ مغ خبلليا أخرائضضغ كمجربضغ عمى تصبضق بخامج كأسالضب 
عبلجضة متشػعة, كخصط تأىضمضة لعبلج الذباب السجمغ كمحاكلة إنقاذىع مغ بخاثغ ىحه اآلفة 



 

 

241 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

التدايج الكبضخ في البخامج العبلجضة كاختبلفيا كتشػعيا كتصػرىا لسعالجة الذباب كعمػى الخغع مغ 
 السجمغ إال أنو يتع تدجضل ندب كأعجاد كبضخة مغ الذباب العائج لئلدماف أك باألحخػ السشتكذ .
فاالنتكاسة عامل أساسي مبلـز لئلدماف عمى السخجرات, يتعخض ليا عجيج مغ الذباب أثشاء فتخة 
عبلجػيع أك عقب انتيائيع كخخكجػيع لمحضاة االجتساعضة. فاالمتشاع عغ تعاشي السخجر لضذ أمخا 
صعبا, كلكغ األصعب مشو ىػ االستسخار باالمتشاع عشو, لحا تذكل االنتكاسة تحج لمسخاكد 
العبلجضة كمؤشخ مشاىس ألىجاؼ البخامج التأىضمضة كالتي تعػد إلى عجيج مغ العػامل كجب 

بالبحث كالجراسة. كعمضو جاءت ىحه الػرقة البحثضة كسحاكلة لسشاقذة ىحا السػضػع  تشاكليا
 ألىسضتيا كخصػرتيا.

 مذكمة البحث كتداؤلتو :
االنتكاسة في معشاىا الستعارؼ عمضو ىي العػدة ألعخاض االضصخاب بعج تحدغ كقت العبلج,أك 

االمتشاع عغ التعاشي أنيا العػدة إلى تعاشي السخجرات بعج فتخة مغ االنقصاع أك 
(Moss,2012:260)". 

كتعج االنتكاسة مغ أخصخ ما يسكغ أف يػاجو السجمغ كأسختو كمجتسعو عمى حج الدػاء حضث 
تسثل انيضارا لكل ما قاـ بو الجسضع مغ جيػد في سبضل تعافي السجمغ كعػدتو لسجتسعو كسػاشغ 

 (,Mikeka1996) فاعل كصالح كبشاء.
% مغ الستعافضغ قج انتكدػا خبلؿ سشة 70 -% 40الجراسات أف ندبة كلقج أضيخت نتائج بعس 

سشػات, كبعزيع بأياـ بدضصة, كىحا يعتسج عمى نػع السادة الستعصاة, ككسضة الجخعات مغ  3إلى 
 (25: 2011السخجر)بخكات, 

كلبلنتكاسة ضػاىخ كعػامل مدببو ليا تختمف حدب شبضعة الذخز السشتكذ, كسا أف لبلنتكاسة 
آلضات لمحج مغ مخاشخىا كيعتبخ الفخد كأسختو كمجتسعو مدئػلضغ بجرجة كبضخة في تحقضق  أيزا

ىحه اآللضات كمغ ثع تتحجد مذكمة الجراسة الخاىشة في اإلجابة عغ تداؤليا الخئضدي كىػ "ما ىي 
العػامل السدببة النتكاسة الذباب الستعافي مغ اإلدماف؟ كيشبثق مغ ىحا التداؤؿ مجسػعة مغ 

 داؤالت الفخعضة عمى الشحػ التالي:  الت
 ما ىػ اإلدماف كما ىي أنػاعو؟   .1
 متى يسكغ القػؿ أف السجمغ قج تعافى مغ اإلدماف؟ .2
 ما ىي االنتكاسة كسساتيا؟ .3
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 ما ىي ترشضفات االنتكاسة كأعخاضيا؟ .4
 ما ىي أىع العػامل السؤدية لبلنتكاسة؟ .5
 نتكاسة؟كضف يسكغ حساية الذباب الستعافي مغ اإلدماف مغ اال .6

 أىسية البحث :
تكتدب الجراسة الخاىشة أىسضتيا مغ أىسضة مػضػع اإلدماف عمى مدتػػ الفخد كاألسخة كالسجتسع 
ككحلظ ما تسثمو إشكالضة االنتكاسة مغ مخاشخ عمى الذباب الستعافي مسا يجعػ السجتسع العمسي 

إلى خصػرتيا كالحج مشيا, إلى مجاكمة إلقاء الزػء عمى ىحه القزضة في محاكلة لتػعضة الذباب 
 كتتمخز أىسضة البحث فى : 

 تشاكؿ قزضة اإلدماف كالتعافي مغ حضث الدسات كالسطاىخ. -
 دراسة إشكالضة االنتكاسة مغ حضث األعخاض كالعػامل. -
 اقتخاح سبل لمػقاية. -

 أىجاؼ البحث :
النتكاسة الذباب يتحجد اليجؼ الخئضدي لمبحث الخاىغ في الكذف عغ أىع العػامل السؤدية 

الستعافي مغ اإلدماف ككضف يسكغ الحج مشيا؟ كتدعى الجراسة لتحقضق ىحا اليجؼ مغ خبلؿ 
 تحقضق األىجاؼ الفخعضة التالضة:

 تشاكؿ مفيـػ اإلدماف مغ حضث السعشى كمغ حضث األنػاع . .1
 دراسة كتحمضل مطاىخ تعافي الذباب مغ اإلدماف. .2
 شضفاتيا كأعخاضيا.تحمضل ضاىخة االنتكاسة كسساتيا كتر .3
 دراسة أىع العػامل السؤدية لبلنتكاسة. .4
 كضع مقتخحات كتػصضات لحساية الذباب الستعافي مغ اإلدماف مغ االنتكاسة . .5

 مشيجية البحث : 
تتبع الجراسة الخاىشة السشيج الػصفي التحمضمي كذلظ مغ خبلؿ كصف مػضػع البحث كىػ 

 التي مغ السسكغ أف تحج مغ ىحه الطاىخة.االنتكاسة كمدبباتيا كأنػاعيا كاآللضات 
 الجراسات الدابقة:

تشاكلت العجيج مغ الجراسات مػضػع االنتكاسة كمدبباتيا مغ كجيات نطخ متعجدة تعخضيا 
 الباحثتاف فضسا يمي:
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( تشاكلت التعخؼ عمى أكثخ أنػاع السػاد السخجرة التي تؤدؼ إلى ارتفاع 2020دراسة العشدؼ ) 
السجمشضغ, كتحجيج العػامل االجتساعضة كاالقترادية السؤدية النتكاسة مجمشي معجالت انتكاسة 

السخجرات, كاستشجت الجراسة إلى مشيج السدح االجتساعي بأسمػب السدح الذامل مغ خبلؿ 
تصبضق أداة االستبانة عمى جسضع األخرائضضغ االجتساعضضغ كالشفدضضغ في مجسع األمل الصبي 

( أخرائي, كمغ أىع ما تػصمت إلضو نتائج الجراسة : أف أكثخ 85جدىع )بسجيشة الخياض كالبالغ ع
أنػاع السػاد السخجرة التي تؤدؼ إلى االرتفاع في معجالت انتكاسة السجمشضغ بسجسع األمل الصبي 
,ىي الحذضر كالسشذصات كالسشبيات ثع الكحػؿ كتسثمت أىع العػامل االجتساعضة السؤدية 

انتطاـ السجمغ في خصة عبلجضة متكاممة, كعجـ قصع العبلقات مع  النتكاسة السجمشضغ في عجـ
األصجقاء الدابقضغ كانخخاط السجمغ في نذاشات مشحخفة لذغل كقت فخاغو كالرخاعات األسخية, 
ثع ضعف الخقابة األسخية كسا تسثمت أىع العػامل االقترادية السؤدية النتكاسة السجمشضغ بسجسع 

سخة مغ الفقخ كالحخماف, صعػبة  حرػؿ الستعافي عمى عسل, قمة األمل الصبي في معاناة األ
األجػر, عجـ ثقة اآلخخيغ بسذاركة الستعافي في العسل, كمغ األسالضب العبلجضة التي يسكغ 
لؤلخرائضضغ العاممضغ بسجسع األمل الصبي أف يسارسػىا مع العائج إلدماف السخجرات :متابعة 

ػ الصػيل, زيادة بخامج التػعضة لمسجمشضغ ,إبعاد الستعافي عغ الستعافضغ لسشع االنتكاس عمى السج
البضئة التي تدببت في كقػعو في اإلدماف ,التصػيخ السدتسخ لسيارات العاممضغ كمتابعة كل ما 
يدتجج في البخامج العبلجضة, مداعجة السجمغ عمى السذاركة كالتفاعل مع اآلخخيغ كالتشػع في 

 البخامج العبلجضة . 
مخيس كالجعع اإلجتساعى في  –تشاكلت دراسة بػخخكؼ دكر العبلقة شبضب ( 2017عاـ )

حجكث االنتكاسة لجػ السجمغ الستعافي, كتػصمت الجراسة إلى العجيج مغ الشتائج مغ أىسيا أف 
عجـ رضا السجمغ عغ نػعضة العبلج الحؼ يتمقاه يؤدؼ إلى حجكث االنتكاسة بعج نيايتو, 

اـ االتراؿ كالحػار بضغ الصبضب كالسجمغ أثشاء فتخة العبلج, كسا تبضغ باإلضافة إلى نقز أك انعج
أف عجـ إدراج مذكمة االنتكاسة في العبلج يؤدؼ إلى حجكث االنتكاسة بعج انتياء العبلج, ككحلظ 
تبضغ أف ضعف مدتػػ الجعع االجتساعي السجرؾ يؤدؼ إلى حجكث االنتكاسة لجػ السجمغ 

 الستعافي.
دراسة " بخكات كالحبلؽ" حػؿ أسباب االنتكاس مغ كجية نطخ السجمشضغ ( جاءت 2011عاـ )

 ع ػػغ أىػػػػثخ مغ مخة, كمػػػػػػػػػػػػػػكتػصمت الشتائج إلى أف غالبضة أفخاد العضشة انتكدت كعادت لمتعاشي أك



 

 

244 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 أسباب االنتكاسة : عجـ القجرة عمى مػاجية السذكبلت كالزغػط كالعػدة لبلختبلط مع السجمشضغ.
( التي ىجفت إلى التعخؼ عمى العػامل التي تحج مغ 2008دراسة " بػدؼ ككػلمي " عاـ )

االنتكاسة لجػ الستعافضغ في مخاكد العبلج في مجيشة نضػيػرؾ ,كقج ضيخت الشتائج أف الزغػط 
االجتساعضة التي يتعخض ليا الستعافي كدػء التكضف كالتأقمع مع السجتسع مغ أىع عػامل 

 االنتكاسة .
(  ىجفت دراسة " الغخيب" بعشػاف ضاىخة العػدة لئلدماف في السجتسع العخبي إلى 2006اـ )ع

التعخؼ عمى الخرائز االجتساعضة كاالقترادية كالبضئضة لمعائجيغ لئلدماف كالعػامل السؤثخة عمى 
العػدة لئلدماف, ك سبل مػاجية ىحه الطاىخة, كقج تػصمت الجراسة إلى :  ,مغ  ضخكؼ العػدة 

لى اإلدماف, كانت مجة اإلقامة ليا تأثضخ ,فالسشتكدػف ىع الحيغ يقضسػف لفتخة أقل ككحلظ فإف إ
الحيغ حزخكا مغ خبلؿ أسخىع كانت ندبة عػدتيع أعمى أما بخرػص العػامل السؤثخة في 
حجكث العػدة لئلدماف لجػ السجمشضغ لقج جاء عامل عجـ التداـ السجمغ ببخامج الخعاية البلحقة 

 لفخاغ كالبصالة, ضعف الخقابة األسخية .كقت ا
( تشاكلت دراسة )حدضغ( اتجاىات أفخاد السجتسع الدعػدؼ نحػ مجمشي 2002كفي عاـ )

السخجرات السعالجضغ  كىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى شبضعة اتجاىات أفخاد السجتسع الدعػدؼ 
سخجرات, ك تػصمت الجراسة : إلى نحػ فئة السجمشضغ الستعافضغ الحيغ امتشعػا تساما عغ تعاشي ال

مضل أفخاد السجتسع الدعػدؼ إلى التعاشف مع مغ شفي مغ اإلدماف عمى السخجرات بالسقابل 
يسضل أفخاد السجتسع إلى التحفع في التعامل مع السجمشضغ الستعاشضغ كذلظ عمى مدتػػ العبلقات 

 الذخرضة .
 تعقيب: 

مػضػع االنتكاسة تخػ الباحثتاف أف كل دراسة قج كمسا سبق عخضو مغ دراسات سابقة تشاكلت 
تشاكلت إشكالضة االنتكاسة مغ كجية نطخ خاصة كفي مضجاف بحثي يختمف عغ الجراسة األخخػ, 
كمغ ثع تطيخ الحاجة نحػ جسع ىحه االتجاىات كربصيا مع مػضػع اإلدماف كالتعافي مغ خبلؿ 

قتخحات لمحج مغ عػامل االنتكاسة, كىحا دراسة نطخية تدتيجؼ في نيايتيا كضع مجسػعة مغ الس
 ما تدعى الجراسة الخاىشة لتحقضقيا.

 اإلشار الشطخي  
 س ػػػػػػػإف االنتكاسة في معشاىا السجخد ما ىي إال حالة مغ التخاجع عغ التقجـ الحؼ حجث ألؼ مخي
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بأؼ مخض مغ األمخاض, كمغ ثع فإف مرصمح االنتكاسة ال يسكغ إشبلقو إال بعج مذاىجة 
عبلمات التعافي أك الذفاء عمى الحالة السخضضة مػضع القضاس, كمغ ىشا فإف تشاكؿ مػضػع 
االنتكاسة كأبعادىا كالعػامل السؤدية إلضيا البج أف يدبقو إشارة إلى مفيػـ التعافي أك الذفاء كمغ 
عافي ىشا تعخض الباحثتاف فضسا يمي اإلشار الشطخؼ لمجراسة في مبحثضغ األكؿ ىػ اإلدماف كالت

 كالثاني ىػ االنتكاسة كالعػامل السؤدية إلضيا: 
 السبحث األكؿ: اإلدماف كالتعافي

 أكل: ماىية اإلدماف كأنػاعو:
 ماىية اإلدماف: ( أ

اإلدماف حالة نفدضة كأحضانا ما تكػف جدجية سببيا التفاعل الجاخمي بضغ عقار ككائغ حي كيفدخ 
بيا بعس األشخاص تجاه مػاد سامة, أك مخجرة بأنو الذيضة الجائسة غضخ الصبضعضة التي يذعخ 

سبق أف عخفػىا شػعا لسا تػفخه مغ تخجيخ كسعادة زائمة, كسخعاف ما تربح ىحه الذيضة عادة 
 (2012,52شاغضة تؤدؼ إلى زيادة متشامضة في الكسضة السدتيمكة.)األصفخ, 

كلئلدماف تعخيفات متعجدة خبلصتيا اعتضاد )اعتساد( شجيج مغ جانب الذخز عمى تشاكؿ مادة 
ما, بغخض إحجاث تغضضخات نفدضة مغ خبلؿ تأثضخ ىحه السادة عمى الجياز العربي, كلبعس ىحه 
السػاد خاصضة التجخل في كضسضائضة الجدع بحضث يعتادىا الجدع كال يعػد قادرا عمى االستغشاء 

بجكف تعخضو الضصخابات )قج ترل حج السػت( كمرصمح اإلدماف يصمق عمى حاالت عشيا 
 التبعضة الشفدضة كالفضديػلػجضة لسادة اإلدماف, كحجكث اإلدماف يحتاج إلى تػافخ عػامل ثبلث : 

 ) تػافخ مادة اإلدماف )تختمف الحالة بسطاىخىا كعبلجيا باختبلؼ ىحه السادة 
  لبلعتسادية أك خاضعة لطخكؼ خارجضة خاصة (شخرضة السجمغ ) شخرضة قابمة 
  ,( 53: 1994الطخكؼ البضئضة كاالجتساعضة. )غانع 

 عشاصخ اإلدماف الخسذ كىي:( إلى 2007كيذضخ عكاشة )
االعتضاد أك التعػد كالحؼ يعشي أف أندجة الجدع تتكضف مع كجػد العقار, كتكػف في حاجة  .1

 دائسة لديادة الجخعة.
ا لتشاكؿ العقار باستسخار فإف كجػد العقار بالجدع يربح ضخكريا, االعتساد الجدجؼ: نطخ  .2

 كتحجث مزاعفات جدسضة أك نفدضة شجيجة عشج الكف عغ التعاشي.
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أعخاض الكف أك االندحاب )االمتشاع(: ىػ التأثضخ الحؼ يحجث في الجدع عشج الكف عغ  .3
 تعاشي العقار.

مى إرضاء حاجة عاشفضة أك نفدضة االعتساد الفدضػلػجي: كىػ الحؼ يعشي قجرة العقار ع .4
 لمستعاشي, كال يدتمـد اعتسادا جدسضا .

 (55:  2007)عكاشة, التعػد: كىي الحالة التي يتعػد الفخد فضيا عمى تعاشي عقار ما. .5
 :  أنػاع اإلدماف ( ب

إف الشطخة التقمضجية لئلدماف كانت قاصخة عمى أف اإلدماف فقط فضسا يخز السػاد كالعقاقضخ 
السخجرة أك السدكخات كالخسػر ككحلظ إدماف التجخضغ كألعاب القسار, إال أف الػضع السعاصخ 

 شخح أنػاعا مختمفة مغ اإلدماف تدخدىا الباحثتاف تفرضبل كسا يمي: 
: بسعشى أف الذخز الحؼ يجاـك عمى  التػاصل اإلجتساعى التكشػلػجي ككسائل اإلدماف .1

استخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي يرل بو الحاؿ في لحطة مغ المحطات إلى عجـ القجرة عمى 
التػقف كالجخػؿ في حالو مغ االعتضاد السخضي بسا يسثل حالة مغ اإلدماف تتصمب العبلج 

 الشفدي عمى األقل.
كتعج أحج الطػاىخ السدتحجثة الستختبة عمى التصػر التكشػلػجي  :إدماف ألعاب الفيجيػ جيع  .2

كضيػر ألعاب الفضجيػ جضع كتػافخىا بضج كل مغ يستمظ حاسبا آلضا أك جياز ىاتف محسػؿ 
كأصبحت أيزا تسثل حالة إدمانضة عشج فئات عسخية متشػعة كال تتػقف عشج حجكد الدغ أك الشػع 

 أك السيشة.
كىػ احج السدتججات الستختبة أيزا عمى مجاكمة الذخز  اإلباحية:إدماف الجشذ كالسػاقع  .3

بذكل مخضي إما عمى مسارسة الجشذ أك الجخػؿ إلى السػاقع اإللكتخكنضة اإلباحضة بسا يسثل 
 أيزا نػعا مغ أنػاع اإلدماف التي تدتػجب العبلج.

كيتسثل إدماف الصعاـ في إقباؿ الذخز عمى تشاكؿ الصعاـ بذكل فضو  إدماف الصعاـ : .4
إسخاؼ مسا يتختب عمضو إصابة الفخد بالدسشة السفخشة كاألمخاض الستختبة عمضيا كمشيا: أمخاض 

 القمب كالزغط كالدكخ .. كغضخىا.
يا كيعتبخ مغ األمػر الذائعة التي ال يعتبخىا البعس حالة مخضضة إال أن إدماف العسل: .5

 14بالفعل حالة يجب التػقف عشجىا, حضث تتسثل في بقاء الفخد في العسل لفتخات تتجاكز اؿ 
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ساعة يػمضا أك يديج كال يسكشو التػقف أك التغضب عغ العسل كىحا ما يعج حالة مخضضة أيزا 
 تدتػجب التػقف عشجىا.

ز عمى التدػؽ كىحا الشػع مغ اإلدماف يعبخ عغ اإلقباؿ الذجيج مغ الذخ إدماف التدػؽ: .6
بذخاىة كدكنسا كجػد قجرة عغ التػقف عغ ىحه العادة مسا يتختب عمضيا مذكبلت شخرضة كأسخية 

 كاجتساعضة .
عمسا بأف األنػاع السحكػرة أعبله ىي األنػاع العامة كلكغ حتى يتع ترشضف الذخز بأنو مجمشا 
البج أف يخزع لتذخضز دقضق مغ قبل السخترضغ في مجاؿ اإلدماف كتعتسج عسمضة التذخضز 

 عمى أدكات عمسضة دقضقة. 
 :ثانيا: التعافي مغ اإلدماف مطاىخه كمخاحمو

اغل لكل مغ كقع في شخؾ اإلدماف كأسختو, ىػ كضفضة التخمز مسا ال شظ فضو أف الذغل الذ
مشو, بدبب أضخاره كعػاقبو الػخضسة عمى حاضخه كمدتقبمو, لضعػد لحضاتو كذخز شبضعي 

 يسارس حضاتو الصبضعضة كيربح عزػا فاعبل بالسجتسع.
ة الػصػؿ إلى كلغ يتحقق ذلظ إال باالنخخاط في البخامج العبلجضة كإتباع ما يمـد مغ تعمضسات بغض

 اليجؼ األسسى كىػ التعافي مغ اإلدماف.  
 التعافي لغة كاصصالحا :

في السعجع الػسضط بأنو تعافى يتعافى, تعافضا, فيػ متعاؼ مسا يعشي أف السخيس التعافي لغػيا: 
 .  قج أستخجع قػاه كشفى كأصبح صحضح أؼ زاؿ عشو السخض كذىبت عمتو كناؿ العافضة

 (.1988)السعجع الػسضط,           
فمضذ لو تعخيف كاضح كمحجد, كال يتػقف عشج حجكد تػقف الستعاشي  أما التعافي اصصالحا:

عغ تعاشي السػاد السخجرة كإنسا ىػ عسمضة مدتسخة كمتجرجة نحػ بشاء حضاة الفخد, أك إعادة بشاءىا 
 عي كاألسخؼ.كالػصػؿ إلى مدتػػ ُمخضي مغ االستقخار الجدجؼ كالشفدي كاالجتسا
 (                                                                                                                         16: 2016) بغ حسضج:                                                                   

أنو حالة مغ االعتجاؿ السدتسخ تأتي بعج  APAيكضة كُعخؼ التعافي في قامػس الجسعضة األمخ 
 (890, 2015تعاشي السخجرات.                     )قامػس الجسعضة األمخيكضة لعمع الشفذ, 

( إلى انو عسمضة مدتسخة متغضخة تعبخ عغ استخداد الفخد لشفدو تجريجضا 2020كتذضخ ) سمضساف
قبل التعاشي كاإلدماف ,تطيخ في جػانب عجة كالتداـ  كالعػدة إلى حالتو الصبضعضة التي كاف عمضيا
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السخيس بالعبلج كالسػاعضج,تحدغ في العبلقات االجتساعضة كالخكحانضة, كحجكث تغضخات ,سمػكضة 
تشعكذ عمى أسالضب التعامل في الحضاة كالتي مغ شأنيا أف ترل بو تجريجضا لبلستقخار الشفدي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (                                                                                                                            101:2020رات السقضاس) سمضساف:كالعقمي كالجراسي, كالتي تشعكذ في عبا
  السجمغ الستعافي: (أ 

ٌيعخؼ السجمغ الستعافي بأنو الذخز الحؼ سبق أف أدمغ عمى استخجاـ  السخجرات, ثع خزع 
اف عمى السخجرات, سػاء كاف ذلظ لبخنامج عبلجي  متخرز, كتساثل لمذفاء مغ داء اإلدم
كىػ أيزا (، 20: 2004)حديغ،اإلدماف عمى مػاد أفضػنضة, مشذصات, ميمػسات, أك خسػر 

 ( .32: 2006الذخز الحؼ ال يعػد إلى تعاشي السخجرات بعج عبلجو )الغخيب, 
ذلظ  كالتعافي مغ اإلدماف ال يعشي بالزخكرة التػقف عغ تعاشي السخجرات فقط, فباإلضافة إلى

فإف الستعافي بحاجة إلى اكتداب مجسػعة متشػعة مغ السيارات كالدمػكضات الججيجة التي تداعجه 
عمى تعديد كتأكضج عسمضة التعافي كضسانيا, خاصة تمظ السيارات كالخبخات كالدمػكضات التي 
إلى تجعسو في مػاجية التحجيات كالسذكبلت كالرعػبات التي قج تؤدؼ بو إلى العػدة مخة أخخػ 

 (.2: 1429تعاشي السخجرات.  )نضازػ, 
 :مطاىخ التعافي (ب 

تذضخ الباحثتاف إلى أف إشكالضة التعافي مغ اإلدماف تكسغ في أنو ال يسكغ الجـد بػجػد مجمغ 
متعافي كخاصة مع اإلقخار بأف اإلدماف في حج ذاتو مخض كلضذ سمػكضات خاشئة مجخدة فقط 

تعافي مغ اإلدماف أمخ يكتشفو الغسػض, كسا أف السجمغ أك أنيا مكتدبات بضئضة, كمغ ثع فإف ال
خبلؿ مخاحل العبلج األكلى دائسا ما يحاكؿ أف يعصي انصباعات ألىمو كمعالجضو بأنو قج شفي 

 تساما كقج تكػف ىحه الطػاىخ مغ ناحضتو عسمضات خجاعضة كتتسثل ىحه السطاىخ في :
التعاشي ألسباب قج تعػد لؤلسخة أك محاكلتو إلضيار كخىو لمسخجرات, كأنو أجبخ عمى  .1

 األصجقاء..كغضخىا مغ األسباب.
بحؿ مجيػد كبضخ في بجاية البخنامج العبلجي معتقجا بأنو بحلظ قج يقمل فتخة مكػثو في  .2

 السرح. 
 كضع خصط مدتقبمضة غضخ كاقعضة كغضخ قابمة لمتحقضق. .3
عبلج كبأنو قادر عمى محاكلة كدب ثقة أىمو الستعصافيع لتحقضق رغباتو بعجـ حاجتو لم .4

 التػقف عغ التعاشي دكف الحاجة لسعالجضغ.
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ككسا تػجج لمتعافي مطاىخ خادعة فيشاؾ أيزا عبلمات تجؿ عمى دخػؿ السجمغ في مخاحل   
 التعافي الفعمضة كذلظ بجانب االنقصاع عغ التعاشي كىي مغ كجية نطخ الباحثتاف: 

  : السجمغ في مخحمة العبلج ييتع األشباء فػر دخػؿ تحدغ السدتػى الشفدي كالرحي
كالسعالجضغ بالتخفضف مغ معاناتو مغ اآلالـ الشفدضة كالجدجية  قجر اإلمكاف عغ شخيق تشطضف 
جدجه مغ تمظ السػاد, كالتخفضف مغ األعخاض اإلندحابضة الشفدضة كالجدجية, كمغ ثع يبجأ مخحمة 

كالسخبخية لسعخفة الخمل الحؼ التذخضز الرحي عغ شخيق إجخاء بعس الفحػصات الصبضة 
أصابو مغ تمظ السػاد كمغ ثع معالجتيا, كسا يتع تذخضز الحالة الشفدضة كالعقمضة لمسجمغ لمتأكج 
مغ مجػ تأثضخ السخجرات عمى تمظ الجػانب كتحجيج الخصة العبلجضة السشاسبة ليا, عمسا بأف ىحا 

ضاف الزخر فػر تشطضف جدجه مغ الجانب قج يصػؿ لفتخة مغ الدمغ كذلظ لعجة أسباب مشيا ب
السخجرات كىشاؾ أعخاض مخضضة  كاالكتئاب الحاد كالفراـ كالذخرضة الحجية كالثشائي القصب.. 
كغضخىا _ قج تتأخخ ضيػر أعخاضيا لفتخة زمشضة غضخ معمػمة, كلكغ شالسا الستعافي مدتسخا في 

و فػر ضيػره دكف خػؼ أك بخنامج الستعافضضغ يدتصضع التعامل مع أؼ عخض يطيخ عمضو كعبلج
 تخدد كتطيخ عمضة عبلمات التعافي نفدضا كجدسانضًا.

  : يتدبب اإلدماف بعدلة السجمغ مغ أسختو أكالده كعائمتو كحتى تحدغ السدتػى الجتساعي
السقخبضغ لو, فضرعب عمضو القضاـ بػاجباتو االجتساعضة كالقضاـ بسدئػلضاتو الصبضعضة تجاىيع بدبب 

سخجر كيكفضو الحرػؿ عمضو, فضكػف شغمو الذاغل شػؿ الضػـ البحث عشو, مسا تخكضده عمى ال
يدبب لو إعاقة اجتساعضة كيفقج الكثضخ مغ مياراتو بالتعامل معيع, ككحلظ أحج أسباب عدلتو يكػف 
خػفو مغ األحكاـ كالشطخة الجكنضة التي قج يتمقػنيا مغ األصجقاء كالعائمة, كفػر تمقي السجمغ 

خاشو بيا يبجأ السعالجػف بػضع بخنامج مغ ضسغ الخصة العبلجضة تداىع بتحدضغ لمعبلج كانخ
ىحه العبلقة تجريجضا, كالتي قج تأخح سشة كأكثخ مشح بجاية العبلج, كيتػقف ذلظ أيزا عمى مجػ 

 الخمل الحؼ تدببت بو فتخة تعاشي السجمغ لمسخجرات.
  :السخجرة بأنػاعيا, ناىضظ عغ شبضعة  ال يخفى عمضشا مجػ غبلء السػادتحدغ السدتػى السادي

السخض التي مغ سساتيا الدمػؾ القيخؼ, أؼ زيادة مخات التعاشي ككسضاتيا كمجػ حاجة السجمغ 
ليا يػمضا, مسا يؤثخ بذكل مباشخ عمى ىحه الشاحضة, لجرجة ىجر أمػالو كأمػاؿ أسختو كيتكبج 

تى يػفخ مادتو السخجرة, كقج يزصخ السخيس كأسختو مبالغ مادية ىائمة كتتخاكع عمضو الجيػف ح
لبلقتخاض مغ البشػؾ كلمدخقة أك بضع ما لجيو مغ أثاث كمقتشضات ثسضشة, ناىضظ عغ الحػادث التي 
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نخفع عشج السجمغ في الفتخة األكلى بالعالج يتدببيا, فالسجمغ يخدخ الكثضخ بدبب السخجرات, لحا 
ضع تعػيس ما خدخه لحج ما, كمع استسخاره كعضو بتمظ الخدائخ, كنقػؼ لجيو الجافعضة حتى يدتص

 بالبخنامج يدتصضع خصػة بخصػة تعػيس نفدو كأسختو تمظ الخدائخ أك جدءا مشيا.
 : بدبب استسخار التعاشي كما تدببو السخجرات  استقخار السدتػى الػضيفي أك الجراسي

ضخ الدػؼ, ييسل بإحجاث خمل مباشخ في السخ كيفقج القجرة عمى تقجيخ عػاقب أفعالو كسمػكو غ
الصالب السجمغ دركسو كقج يشقصع عغ الجراسة أك يفرل مغ السجرسة أك الكمضة بدبب رسػبو أك 
بدبب سمػكو مع أقخانو, ككحلظ حاؿ السػضف السجمغ الحؼ قج يتعخض لمفرل بدبب إىسالو أك 
بالتعافي غضابو الستكخر في العسل, كبعج العبلج يتعمع الستعافي عغ شخيق البخنامج كزمبلءه 
 .العػدة لمجراسة أك كضضفتو أك البحث عغ كضضفة أخخػ يحقق بيا ذاتو كيعضج بيا ثقتو بشفدو

 مخاحل التعافي: (ج 
يجسع الكثضخ مغ معالجي اإلدماف أف مخاحل اإلدماف تتمخز في ستة مخاحل رئضدضة تطيخ 

 عبلمات التعافي خبلليا كىى عمى الشحػ التالي : 
تعج مغ أصعب الفتخات عمى شيخ (: 1-0السخجرة )الندحاب(: )فتخة الحخماف مغ السػاد  .1

السجمغ الستعافي حضث يعاني مغ مذاكل بجنضة كنفدضة كتتدع مذاعخه بالتقمب الذجيج كمغ ثع فإف 
عسمضات التأىضل الشفدي ضخكرية كىامة خبلؿ ىحه السخحمة, كعمى الخغع مغ قدػتيا إال أف 

 كؿ عبلمات التعافي مغ اإلدماف . معاناة السجمغ في ىحه السخحمة ىي أ
بانتياء الذيخ األكؿ مغ التػقف عغ التعاشي تطيخ عمى أشيخ(:  3-1فتخة الحساس ) .2

السجمغ الستعافي عبلمات الحساس كيدكؿ عشو إلى حج كبضخ الذعػر بالحخماف, كيبلحع عمضو 
لتحدغ, كتعج ىحه انخفاض الخغبة في التعاشي كاالستعجاد لمعػدة لمحضاة الصبضعضة كالذعػر با

 الرفات ثاني عبلمات التعافي مغ اإلدماف . 
يمحع أنو بانتياء الذيخ الثالث يبجأ السجمغ الستعافي في الذعػر أشيخ(: 6-3فتخة السمل ) .3

بالسمل كتطيخ عمضو عبلمات االكتئاب, فالحضاة السشطسة قج مثمت عشرخا ضاغصا عمضو كتعج ىحه 
حجكث االنتكاسة لحلظ يجب تػفضخ أقرى درجات الخعاية الفتخة أقخب الفتخات إلى العػد ك 

 كاالىتساـ لمسجمغ الستعافي خبلؿ تمظ الفتخة.
بعج اجتضاز الذخز الستعافي لمدتة أشيخ األكلى أشيخ فسا بعج(: 6فتخة الحياة الججيجة )  .4

 كيدعى لكدب أصجقاء ججد, كاالستستاع بػسائل التخفضو . يبجأ بتذكل نسط ججيج لمحضاة,
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 «مفيػمو، عػاممو كسبل الػقاية » بحث الثاني: النتكاس الس
كسا سبق اإلشارة في السبحث األكؿ إلى أف التعافي ىػ اليجؼ السشذػد مغ مخاحل العبلج مغ 
اإلدماف, كأف أكثخ ما يقمق السعالج كالستعافي كأسختو ىػ أف يراب الستعافي بانتكاسة مسا يعشي 
فذل عسمضة العبلج كالعػدة إلى التعاشي, كمغ ىشا يتشاكؿ السبحث الثاني مغ البحث الخاىغ 

 ػضػع االنتكاسة مغ حضث ماىضتيا كعػامميا كسبل مػاجيتيا. م
 أكل:  مفيـػ النتكاسة : 

( يأتي مغ المفع )إنتكذ( الذيء: أؼ Relapiaىي التعخيب لمكمسة البلتضشضة ) لغة:االنتكاسة 
 (2: 2010)السعجع الػسضط,العمو بعج الذفاءيقاؿ : نكدو فأنتكذ, كالسخيس عاكدتو  –انقمب 

  ليا معاف عجة إذ:: اصصالحا
(: بأنيا عػدة V.N.D.C.P, 2002يعخفيا بخنامج الػاليات الستحجة لمػقاية مغ التعاشي ) -

التعاشي بعج فتخة مغ االنقصاع مرحػبا بالدمػكضات االعتسادية السراحبة لبلعتساد. 
 (32:  ۲۰۰۲)البخيثغ:
بخنامجا عبلجضا متكامبل كىػ (  االنتكاسة بأنيا خبخة تػقف بعج تمقضو 2005كيعخؼ عدكخ ) -

مغ األمػر السألػفة لجػ العاممضغ في مضجاف عبلج اضصخابات سػء االستخجاـ السػاد  السؤثخة 
 ( 353: 2005نفدضا.   )عدكخ, 

( االنتكاس بأنو: العػدة كاالنخخاط في الدمػكضات السراحبة لمسذكمة 2008كيتشاكؿ السجبػلي ) -
 (20: 2008)السجبػلى,   .الدابقة لمعبلج

عػدة مجمغ السػاد السخجرة إلى استعساؿ ىحه ( فضخػ اف االنتكاسة ىيً  2009أما الدراد) -
 (۲۰۰۲ :41السػاد, بعج نجاحو في االنقصاع عغ استعساليا لفتخة معضشة.) الدراد 

أما مشطسة الرحة العالسضة فتشطخ لبلنتكاس بأنو الفذل في السحافطة عمى نسط التغضخات الحؼ  -
الدمػؾ, كعجـ االلتداـ بقػاعج التعاشي, كالجيل بسجسػعة العبلمات السشحرة التي تطيخ  شخأ عمى

قبل كقػع الذخز في فعل التعاشي, سػاء أكانت ىحه العبلمات مثضخات مغ البضئة الخارجضة أـ 
 (163, 2011بعس االشتضاؽ كالميفة مغ داخل الذخز الستعافي. )الحبلؽ, 

لسجمغ إلى استعساؿ السػاد السخجرة, بعج نجاحو في االنقصاع ( ىي عػدة ا2018كعشج محسػد) -
عغ استعساليا لفتخة محجكدة نتضجة تعخضو لسثضخات سػاء كانت ىحه السثضخات نفدضة أك اجتساعضة 

 (20, ص2018أك اقترادية . )محسػد, 
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كمسا سبق عخضو مغ تعخيفات لالنتكاسة تتحجد سسات اإلنتكاسةمغ كجية نطخ الباحثتيغ 
 يا: بأن
 اإلنتكاسة ىي العػدة إلى التعاشي بعج اإلقبلع عشو.  -
االنتكاسة تذكل انيضارا نفدضا لمستعاشي نتضجة لفقجانو لمربلبة التي أكتدبيا خبلؿ مخاحل  -

 التعافي.
 تعتبخ االنتكاسة خدارة مادية لكل ما تع إنفاقو لمػصػؿ إلى مخحمة التعافي. -
 حضاة الستعاشي كقج ال يعػد إلى العبلج مخة أخخػ.قج تسثل االنتكاسة مفتخقا رئضدضا في  -
يتفق اغمب الجارسضغ كالسعالجضغ بسضجاف السخجرات أف االنتكاسة ثانيا : مخاحل النتكاسة :    

التي يتعخض ليا مجمشي السخجرات أثشاء فتخة العبلج أك عقب انتيائيع مغ فتخة العبلج تشقدع  إلى 
 ثبلث مخاحل :

تعكذ رغبة كقابمضة شجيجة نحػ العػدة لمسخجرات كتتدع لنتكاسة العاشفية :السخحمة األكلى : ا
 اضصخاب الشػـ –ىحه السخحمة بسعاناة السخيس مغ مجسػعة مغ األعخاض 

 العربضة الدائجة  -
 اضصخاب األكل  -
 ردكد فعل عشضفة  -
 مداجضة دائسة  -
في االبتعاد عغ جمدات العبلج  باإلضافة إلى ىحه األعخاض نبلحع أف ىحا الذاب السجمغ بجأ 

الشفدي كعجـ االنتطاـ في أخح األدكية كمخاجعة الصبضب السعالج ,إذ تعج عبلمات إنحار أف ىحا 
السخيس في مخحمة االنتكاس العاشفي كبالتالي العػد مخة أخخػ, كعمضو يجب الستابعة السدتسخة 

 ضيػر أحج ىحه األعخاض .لمسخيس كضساف سخعة التجخل كتقجيع الجعع كالسدانجة بسجخد 
 (26: 2020)حبضب:                                                                        

يعضر السخيس خبلؿ ىحه السخحمة نػعا مغ  السخحمة الثانية : مخحمة النتكاسة الشفدية :
فسغ جية فكخة العػدة لئلدماف كمغ جية أخخػ الخغبة في االستسخار في الرخاع الشفدي الجاخمي 

العبلج كاالنتطاـ مع الصبضب السعالج, تتدايج كتضخة الرخاع لضشتيي في األخضخ بقشاعة الذاب 
الستعالج بالعػدة إلى اإلدماف كتخافق السخيس خبلؿ ىحه السخحمة مجسػعة مغ السطاىخ 

صجقاء السخافقضغ لو خبلؿ فتخة اإلدماف, التفكضخ في التػاجج في كالعبلمات أبخزىا استعادة أأل
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األماكغ السختبصة بإدمانو سابقا, أيزا استعادة الذعػر بالشذػة كالفخح عشج تشاكؿ السخجر ,مع 
 رفس فكخة الجعع كالسدانجة مغ قبل األىل كحتى الصبضب السعالج .

عقب سضصخة فكخة العػدة إلى األماكغ كأصجقاء  السخحمة الثالثة: مخحمة النتكاس الفعمي:
الساضي كمع الخفس الجائع ألؼ مداعجة مغ األىل أك حتى الصبضب السعالج, يربح ىحا الذاب 
قخيبا ججا مغ محضط اإلدماف كالعػدة مخة أخخػ لشذػة السخجر كبالتالي الػقػع مخة ثانضة في بخاثضغ 

 السخجر .
نتكاسة ترشضفات عجة تشاكليا الباحثػف مغ كجيات نطخ مختمفة لبل  ثالثا : ترشيفات النتكاسة:

 الشحػ التالي:  عمى
 تبعا لصبضعة االنتكاس : نجج نػعاف  -1
 .االنتكاسة العقاقضخية: كىي تعشي العػدة لتعاشي مادة مخجرة 
  االنتكاسة الدمػكضة )الجافة(: كىي تعشي العػدة لمدمػكضات االعتسادية كاألنساط الدمػكضة

 انضة الدابقة العبلج أثشاء التعاشي سابقا كلكغ ذلظ يكػف بجكف تعاشي السخجر..اإلدم
 ( 100: 2017)زكبع,                                                                        

 تبعا لمثبات عمى السادة السخجرة: نجج  ثبلثة أنػاع    -2
  نفذ السادة التي كاف يدتخجميا قبل العبلج.االنتكاسة الثابتة: كىي العػدة الستخجاـ 
 .االنتكاسة العابخة: كتعشي العػدة الستخجاـ عقار بجيل لكغ مغ نفذ السجسػعة 
   .االنتكاسة غضخ العابخة: كتعشي العػدة الستخجاـ عقار بجيل لكغ مغ مجسػعة أخخػ 
 تبعا لسزسػف االنتكاس:  نػعاف  -3
  تعاشي السخجر مجة شػيمة بالجخعات السعتاد عمضيا.انتكاس تاـ أك كامل: أؼ العػدة إلى 
 .إنتكاس جدئي: أؼ العػدة لتعاشي السخجر لسجة يـػ أك يػمضغ ثع التػقف لفتخة شػيمة مخة ثانضة 
 كتبعا لمعائج: نجج  نػعاف -4
  إنتكاس صحي كمفضج : كىحا الشػع يتػقف عمى ما إذا كاف الستعاشي في حاجو إلى تعمع شىء

 دمانو دكف إحجاث ضخر لو كيكػف اإلنتكاس ىشا سبب في تقػية التذافى.ججيج عغ ذاتو كإ
 كىػ اإلنتكاس الذائع كالحػ يعػد بالزخر عمى صاحبو فضسكغ أف يمقى  : اإلنتكاس الزار

حتفو أثخ جخعة زائجه أك عمى األقل يراب باإلكتئاب كفقجاف األمل في الذفاء, كفقجاف الثقو 
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العبلج, كاإلستدبلـ لمتعاشي مغ ججيج كشػع مغ اإلنتحار  بالحات كإنخفاض دافعضة مػاصمة
  البصىء.

 (9: 1998) أبػ زيج,                                                                       
 كتبعا إلمكانضة التجشب: نجج نػعاف  -5
 لدضصخة عمضو مغ إنتكاس يسكغ تجشبو : كىػ اإلنتكاس األقل شجة, كاألقل كثافة  كالحػ يسكغ ا

 خبلؿ ميارة التأقمع كالسػاجيو كالتكضف 
  إنتكاس ال يسكغ تجشبو : كىػ اإلنتكاس السرحػب بخغبو عارمو كمػاقف خصػرة كمثضخات

متعجدة مع ضعف في الكفاءة الذخرضة كمع قرػر في استخجاـ ميارات التأقمع كالسػاجيو 
 (9: 1998)السخجع ذاتو,                                                         كالتكضف.

 رابعا : أعخاض النتكاسة : 
يسخ أغمب الذباب السجمغ خبلؿ فتخات العبلج أك بعجه باحتسالضة االنتكاس كالعػد لمسخجر 
كالسحضط ,كيراحب ذلظ مجسػعة مغ العبلمات كاألعخاض السبكخة, التي يجب عمى األىل 

معخفتيا كالجراية بيا لزساف سخعة التجخل كتقجيع السداعجة ,كسا يجب عمى السجمغ السعافى أف 
يكػف مجركا بيا لزساف رقابتو الحاتضة كبالتالي شمب السداعجة مبكخا بسجخد التعخض ألؼ عخض 

 مشيا .
 كمغ أبخز عبلمات االنتكاسة السبكخة نحكخ : 

: أؼ حجيث السجمغ الستعافي عمى السخجرات دكف شخحيا االعتقاد بإيجابضات السخجرات  -1
كتجخبة سمبضة سضئة بل تعجاد اآلثار االيجابضة ليا كىحا دلضل عمى أف الذخز غضخ جاد في 

 االستسخار في العبلج .
الحشضغ إلى ماضي السخجرات ) أكقات التعاشي( :أؼ تسجضج الذاب السجمغ الستعافي لتمظ  -2

 اىا مع رفاؽ اإلدماف ,كإبجاء شعػره بالسمل بعضجا عغ السخجرات .األكقات كالمحطات التي قز
التػاصل مع أشخاص يتعاشػف السخجرات كقزاء الػقت معيع : فعػدة الذخز إلى دائخة  -3

األصجقاء القجامى كالتػاصل معيع كقزاء كقت شػيل معيع يكػف سببا مزسػنا في العػدة إلى 
 عالع اإلدماف .

تجشب جمداتو: فعشجما يربح السجمغ الستعافي يشطخ لسذخكع الذظ في فاعمضة العبلج ك  -4
عبلجو بدمبضة كتذكضظ في فاعمضتو كيؤكج أف اإلدماف ال يسكغ عبلجو ,فإف ذلظ دلضل صخيح 
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عمى انتكاسو باإلضافة إلى تجشب حزػر جمدات العبلج أك رفس السذاركة في االجتساعات 
ـ بجمدات العبلج الجساعي السدصخة مؤشخ قػؼ الجاعسة كرفس التػاصل مع السعالجضغ أك االلتدا

 عمى انتكاس ىحا الستعافي .
اعتقاد الستعافي بقجرتو عمى التحكع في إدمانو حتى كإف عاد إلى التعاشي : فبعج فتخة العبلج  -5

يكتدب السجمغ بعس الخبخات تجعمو يعتقج بفكخة أف خبخاتو تداعجه عمى عجـ اإلدماف كاف عاد 
في الخخكج مغ السذكل بدخعة أك قجرتو عمى استخجاـ كالتحكع بالسخجرات  لمتعاشي, أك تداعجه

 باعتجاؿ, فيحه عبلمات عمى أنو يشحجر عغ شخيق التعافي.
السضل إلى العدلة كالتجشب : يسضل السجمغ الستعافي إلى العدلة كاالبتعاد االجتساعي كالخسػؿ  -6

اجو متقمب ,أفكاره سمبضو ,عجـ الخضى كرفس مسارسة أؼ نذاط, فشججه دائع القمق كاالكتئاب ,مد 
 العاـ ,كىي عػامل مختبصة ارتباشا كثضقا باالنتكاسة .  

التجسضج السيشي كالػضضفي : حضث يعجد السجمغ عغ القجرة عمى البجء في أؼ عسل ججيج أك  -7
 سابق.
االرتباؾ كردكد األفعاؿ السفخشة: خبلؿ ىحه السخحمة ال يدتصضع السجمغ أف يفكخ تفكضخا  -8
 اضحا كيربح سخيع االنفعاؿ. كردكد أفعالو مبالغ فضيا.ك 
فقجاف الدضصخة: كفي ىحه السخحمة يشيار إنكار السجمغ كيجرؾ فجأة كع كانت مذاكمو قاسضة  -9

كالحؼ كاف يسكشو بقمضل مغ االنزباط أف يحميا كيؤدؼ الػعي بيحه اآلالـ إلى درجة أكبخ مغ 
 العدلة. 
غضاب الخقابة الحاتضة:  خبلؿ ىحه السخحمة يربح السجمغ غضخ قادر عمى تشطضع كضبط  -10

 سمػكو كبخنامج عبلجو الضػمي.                                             
 (183-180:2005)عدكخ:

 خامدا  : العػامل السؤدية لالنتكاسة  : 
ب السجمغ تجاكزىا بشجاح فيي مذكمة يتعخض ليا تعتبخ االنتكاسة العقبة األخضخة التي عمى الذا

أغمب الذباب أثشاء فتخة العبلج أك عقب انتيائيع مشو كتجتسع مجسػعة مغ العػامل أك التحجيات 
تكػف سببا في دفع السجمغ السعافى إلى العػدة إلى السخجرات كبالتالي إجياض السذخكع العبلجي 

جيثا أماـ جسمة تحجيات متجاخمة مع بعزيا, مصالب السدصخ. كعمضو يكػف ىحا الذاب الستعافي ح
 بالرسػد أماميا كتجاكزىا حتى اليدقط في بخاثضغ اإلدماف مخة ثانضة .نحكخ مشيا :
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  : كالستسثل في سضصخت األفكار التالضة : التفكيخ الدمبي 
 مذكمتي ىي بدبب أشخاص آخخيغ. -
 لغ تكػف الحضاة مستعة دكف استخجاـ السػاد السخجرة. -
 ال أستصضع تغضضخ أصجقائي. -
 ( 120: 2017لغ أكػف قادرا عمى السقاكمة . ) العتضبي: -
   يعشي الحالة الشفدضة السراحبة لتحكخ السادة السؤثخة نفدضا الشتياؽ كتمسيحات العقار :

كمػاقف التعاشي الدابقة التي تثضخ حالة مغ القمق كالتػتخ كسؤشخ لمخغبة في التعاشي مغ خبلؿ 
 (20: 2019عاء الرػرة الحىشضة .)الغجائي :استج
  تعشي القرػر في الكفاية الحاتضة كإدراؾ الفخد بأف عجـ القجرة عمى الديصخة عمى التعاشي :

عمضو أف يتحكع في جخعات التعاشي لمػصػؿ إلى جخعة صغضخة كلضكتذف بأنو كقع مخة أخخػ في 
 زيادة الجخعات .

  تخافق السجمغ خبلؿ فتخة الشقاىة آالـ نفدضة كبجنضة كالقمق : إذ األلـ الشفدية كالبجنية
كاالكتئاب, التػتخ, اضصخاب الشػـ كاليزع, الرجاع كحاالت الػىغ, تجفع السجمغ الستعافي 

 لمتفكضخ في العػد لمسخجر لمتخمز مغ معاناتو .
  : ق كىي تذضخ إلى عجكػ االنتكاسة التي تطيخ مغ خبلؿ ضيػر رفضضغػط رفاؽ التعاشي

العبلج في حالة تعاشي أك عخض أحج رفاؽ الدػء مغ ذكؼ التأثضخ السادة السخجرة عمى الذخز 
 نفدو مسا يؤدؼ بو لبلنتكاسة .

 : )أؼ ما يشتاب الذخز األحػاؿ الػججانية الدمبية كاليجابية )السذاعخ الدارة كغيخ الدارة
( أك العكذ مذاعخ غضخ سارة  مغ مذاعخ سارة ) كالمحة كزيادة االستستاع كرفع مدتػػ السداج

 كحاالت السداج الدمبي "الذعػر بالحدف ,الضأس,الدأـ, األسى عمى الحات, الحكخيات كاليسػـ.
 :  عجـ استقخار حضاة السجمغ كتعخضو الجائع لمسذاكل كالسزايقات  السذكالت األسخية

سخة عمى القضاـ بػضائفيا كالسذاحشات يديج مغ احتسالضة العػد لئلدماف باإلضافة إلى عجـ قجرة األ
االجتساعضة نطخا لتفككيا ,فالسحضط األسخؼ يعج عامبل قػيا في التخفضف مغ احتسالضة انتكاس 
السجمغ عغ شخيق تػفضخ الجػ اليادغ يدػده االستقخار كالتفيع كالجعع كالسدانجة كمحاكلة حل 

 السذاكل بصخؽ عقبلنضة بعضجة عغ العشف كالشبح . 
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 اضصخاب العبلقة الذخرضة الستبادلة التي ال يدتصضع فضيا ت مع اآلخخيغ : اضصخابات العالقا
الذخز أف يحل صخاعاتو مع اآلخخيغ, كخاصة األصجقاء كشعػره باالضصياد كالشبح مغ 
اآلخخيغ كالذعػر بالػحجة, كتجخل اآلخخيغ في قخاراتو عمى نحػ تدمصي ككجػد صخاعات مع 

 جشذ اآلخخ كالعجد عغ مػاجية  الشاس.زمبلء العسل كالخؤساء كالخفس مغ ال
  : )يعج الػصع االجتساعي مغ العػامل التي ليا تأثضخ قػؼ رفس السجتسع ) الػصع الجتساعي

في فذل عبلج السجمغ كاستسخار فكخة التعافي, فالخفس كالشبح كإصجار األحكاـ التي يسارسيا 
قات أك السراىخة  كبالتالي السجتسع تقمز فخصة حرػؿ  ىحا الذاب عمى عسل أك تكػيغ صجا

اإلقراء ك التجشب كسضصخة مذاعخ االغتخاب .كعمضو االنتكاس لمسخجر نتضجة حتسضة .كىشا نؤكج 
 عمى دكر السحضط في احتػاء كتقبل كدعع أبشاءه كتذجضعيع عمى تعجيل سمػكضاتيع السشحخفة .

ف مغ التػتخ كالقمق فممجعع االجتساعي أثخ مخفف لؤلحجاث الزاغصة فاألشخاص الحيغ يعانػ 
كاالكتئاب يحتاجػف مدانجة حضث أنو كمسا انخفس مقجار الجعع االجتساعي تدداد احتسالضة 

 (.167,ص2014التعخض لبلضصخابات الشفدضة االنحخافات . ) عبج الخحسغ ,
 . فذل الخصة العبلجضة كعجـ فعالضة البخامج العبلجضة 
 . ضعف بخامج الخعاية البلحقة لمستعافي 
  كباإلضافة إلى ىحه العػامل نجج العػامل االقترادية التي تعتبخ مغ أىع العػامل السدؤكلة

عمى انحخاؼ الذباب لئلدماف كالعػد لمتعاشي بعج رحمة العبلج .كنقرج بيا ما يصخأ عمى الفخد 
مغ اضصخاب اقترادؼ يكػف لو أثخ في  مضمو لمسخجر .كمغ العػامل االقترادية الخاصة التي 

 أثخ كاضح في  عػدة السجمغ الستعافي لمسخجر نجج الفقخ كالبصالة .ليا 
 الفقخ : كيقرج بالفقخ عجد اإلنداف إشباع حاجاتو الخئضدضة عمى نحػ كخيع .
 (88,ص2006)مشرػر :                                                                   

دؼ  تذكل ضغػشا عمى الفخد تجفع إلى التفكضخ في فالفقخ كالحاجة االقترادية كالحخماف السا
العػدة لمسخجرات كيخكب مغ كاقعو الستخدؼ كالعتقاده أف السخجرات تخفف مغ  كل شعػر سمبي 

 كتسشحو شعػرا بالدعادة كاالنبداط .
البصالة : يقرج بيا الحالة التي يػجج فضيا الفخد دكف اف يجج عسبل يؤديو كذلظ رغع تػافخ القجرة 

 (503, ص2000العسل ) الكخدؼ , عمى
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فالبصالة ىاجذ أغمب الذباب كىحا الرتباشيا بالكثضخ مغ قزايا الحضاة كالعضر الكخيع, الدكاج 
...فالذاب العاشل عغ العسل تدضصخ عمضو شعػر العجد كالشقز كالدخط كالتسخد إضافة إلى 

 د لمسخجرات كسبلذ أخضخ .القمق كاالكتئاب إلى درجة فقجاف اليجؼ مغ الحضاة كبالتالي العػ 
  ( عمى تأثضخ العػامل االقترادية كالستسثمة في الػضع 2011كفي ىحا الرجد يؤكج  )عبج هللا

السالي لمستعافي مغ حضث الجخل كشخؽ الحرػؿ عمضو كاإلنفاؽ عمى نفدو كأسختو كالسكانة 
 :  الػضضفضة التي يكػف ليا تأثضخ في عػدة الستعافي إلى اإلدماف, كتتسثل في

 إغبلؽ الفخص االقترادية أماـ الستعافي.  -
 الخدارة االقترادية : كتتسثل في خدارة العسل كالخاتب كالسخكد الػضضفي . -
التعخض إلى السثضخات االقترادية الزارة كتتسثل في : ضخكؼ العسل الرعبة كالعبلقة الدضئة  -

 مع صاحب العسل كالدمبلء.
 افضغ .عجـ كجػد بخامج اقترادية  الحقة لمستع -
 عجـ الثقة بالستعافي في العسل . -
 صعػبة الحرػؿ عمى قخض لمبجء بسذخكعو . -

 كبخبلؼ ما سبق تػجج  أيزا مجسػعة مغ العػامل الدمػكضة  السؤدية لبلنتكاسة كىي:
عجـ قجرة السجمغ عمى مقاكمة ما أكتدبو خبلؿ مخاحل تعاشى السػاد السخجرة مغ سمػكضات  -

 (Kim, 2001,P134)كعادات كأسالضب حضاة )
: 2009عجـ الثقو بالشفذ عشج السجمغ كنقز آلضات السػاجيو لسػاقف الخصخ ) رايشبضكخ,  -

357) 
فعشج التخمي عغ األصجقاء القجامى )شمة التعاشي( كالشذاشات  : اإلنصػاء كالذعػر بالػحجة -

ي التي كانت جدء مغ حضاتو تجعل الذخز يذعخ بالػحجة ك بالتالي التفكضخ في تعاش
السخجرات ك ذلظ ألف الفخاغ ىػ باألساس مغ العػامل السدببة لتعاشي السخجرات, ك ىشا يقع 
الجكر عمى األسخة ك مؤسدات السجتسع في رعاية السجمغ الستعافي ك ممىء فخاغو بأشضاء 

  .مفضجة تجعل تفكضخه بعضجا عغ السخجرات
جمغ بالتػتخ الذجيج إف االنقصاع السفاجىء عغ تعاشي السخجرات يرضب الس :الغزب -

خرػصًا في السخاحل األكلى مغ التعافي, كىشا يجب عمى السجمغ بجاية التحمي بالربخ 
كاالبتعاد عغ السذاجخات ك السذاحشات كالججاؿ الحاد مع اآلخخيغ, كيجب عمى السحضصضغ 
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بو مخاعاة ضخكفو الشفدضة ك تحسل ما يرجر مشو إلى أف يتجاكز ىحه السخحمة ك التي لغ 
  .ػؿ كثضخا إذا عمسشا كضفضة التعامل الرحضحة معوتص
فالسخيس, كبعج  :عجـ االنتطاـ في السخاجعات األسبػعضة مغ خبلؿ بخنامج الخعاية البلحقة -

انتياء مجة اقامتو في مخكد العبلج كعػدتو إلى مشدلو, ال بج لو مغ إجخاء مخاجعات دكرية 
الشسئشاف عمى حالتو بأكقات يحجدىا أجل الكذف عمضو ك ا  لمصبضب في مخكد العبلج مغ

الصبضب السعالج, ك يعتبخ االنقصاع أك االمتشاع عغ مخاجعة الصبضب مغ العػامل السؤدية الى 
 حجكث االنتكاسة.

 خامداا:  الػقاية مغ النتكاسة
مسا ال شظ فضو أف الػقاية مغ االنتكاسة مغ الػاجبات األساسضة سػاء لمستعافي أك ألسختو أك 
لسجتسعو كلكل مشيع دكره الحؼ ال يقل أىسضو عغ دكر األخخ كإف كاف مغ كجية نطخ الباحثتضغ 

 يقع الجكر األكبخ عمى الستعافي نفدو كذلظ عمى الشحػ التالي:
: يقع عمى عاتق األشباء كالسعالجضغ السخترضغ دكر الستعافي  فى الػقاية مغ النتكاسة  ( أ

بعبلج اإلدماف كاجب تدكيج الستعافي بسجسػعة مغ الشرائح كمشحو  مجسػعة مغ التعمضسات 
الػقائضة لضقي نفدو مغ احتسالضة العػد لمسخجر كال يقترخ األمخ عمضو فحدب, بل عمى السحضصضغ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                بو أف يجركػا شخؽ كقاية السجمغ مغ االنتكاس .   
الضقطة ىي مسارسة لتشبضو السخ تداعج الستعافي عمى التعامل مع الخغبات الذجيجة : ك يقظ كغ .1

 كتكػيغ أنساط تفكضخ ججيجة .في التعاشي, 
قج يكػف السمل سبًبا رئضًدا في عػدة األشخاص إلى تعاشي  بكفاءة: الػقت إدارة تعمع .2

السخجرات, لحا عمى الستعافي تعمع إدارة الػقت في كضع إستخاتضجضات كأنذصة ججيجة كتخكيحضة 
 بالجرجة األكلى مثل الجخؼ, الدباحة, كركػب الجراجة كغضخىا. 

فاإلدماف مخض يدتسخ شػاؿ الحضاة, لحا ال يجب أف يتػقف  –مػاصمة العبلج  الج:الع كاصل .3
 العبلج عشج مغادرتظ مخكد إعادة التأىضل.

 .مداعجة كدعع الخفاؽ الحيغ قابمتيع في مخكد إعادة التأىضلالسداعجة: شمب في تتأخخ ل .4
األحسخ تذسل السػاقف يزع قائسة بالخط عمى الستعافي مغ اإلدماف أف ضع قيػدؾ بشفدظ :  .5

كاألماكغ كاألشخاص الحؼ يسثل االقتخاب مشيع عبلمة خصخ عمى احتسالضة التعخض إلغخاء 
 العػدة لئلدماف مخة أخخػ.
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عمى السجمغ الستعافي أف يتقبل انو مجمشا,  كأنو معخض لسخاشخ تقبل مخاشخ النتكاسة :  .6
 .االنتكاسة كمغ ثع عمضو أف يدتعج ليا االستعجاد الكافي

مغ أىع األمػر التي تداعج األشخاص في عجـ الػقػع في االنتكاسة ىي  كافىء نفدظ : .7
مكأفاة الشفذ فالشفذ البذخية شبضعتيا تحب التحفضد لحا كافئ نفدظ عمي كل تقجـ تحققو بعج 

 . عبلج اإلدماف رحمة التعافي خاصة في الفتخة األكلى  بعج رحمة
البتعاد عغ األشخاص السجمشضغ كأماكغ التعاشي ككل كذلظ مغ خبلؿ اأبتعج عغ السدببات :  .8

لكل مغ يحاكؿ أف يجخمظ مخة أخخػ ” ال ” ما يحكخؾ كستعافي مغ اإلدماف بالسخجر, كعمضظ قػؿ 
 لعالع التعاشي.

إف تكػيغ صجاقات ججيجة مع أشخاص سبق كتعارفػا مغ اإلدماف كحققػا  الرجاقات الججيجة: .9
 يشضة مغ أىع دكافعظ لمػقاية مغ االنتكاسة.نجاحات في حضاتيع األسخية كالس

إف المجػء إلى هللا تعالى مغ أىع عػامل كقايتظ مغ االنتكاسة ىحا  .بشاء عالقة مع هللا:10
 باإلضافة إلى تحقضق الرفاء الخكحي مغ خبلؿ االستخخاء كالبعج عغ الكحب كالسخاكغة.

 دكر األسخة كالسجتسع : ( ب
:  يجسع عمساء االجتساع كالشفذ عمى أف األسخة  ىي الحرغ الحرضغ لكل األسخة  .1

أفخادىا, كىي السؤسدة االجتساعضة األكلى السدؤكلة عغ إكدابيع مختمف أنساط الدمػؾ 
االجتساعي ,كلقج كذفت العجيج مغ الجراسات أف التفكظ األسخؼ نتضجة غضاب أحج الػالجيغ بدبب 

اليجخة ... تديج آثاره سمبا عمى الستعافي مغ اإلدماف, حضث يعػد  السػت أك الدجغ أك الصبلؽ أك
بعس الستعافضغ إلى اإلدماف مخة أخخػ لميخكب مغ  مذاكميع " فقخ, ضغػط, خبلفات أسخية 
....." , أك بدبب عجـ قجرتيع عمى التكضف مع التغضخات التي تحجث ليع, مسا يذعخىع بالقمق 

ألسخة الكثضخ مغ التحجيات كااللتدامات   حتى تقي الستعافي مغ كالعجد كبالتالي يقع عمى عاتق ا
 مخاشخ االنتكاسة نحكخ مشيا :  

 تجشب الشقاشات الدمبضة كعجـ تػبضخ الستعافي أك تػجضو المػـ عمى ما فعمو خبلؿ فتخة إدمانو . -
 تػفضخ الجعع كالسدانجة الشفدضة كالطخكؼ البضئضة السيضئة لبلستخخاء . -
 مداعجة الستعافي عمى حدغ إدارة الػقت كاالستستاع بو.  -
 عجـ تخؾ الستعافي فخيدة لمػحجة أك استثارة غزبو قجر السدتصاع.  -
 إشخاؾ الستعافي في الحػارات أك القخارات داخل األسخة كعجـ إقرائو ,لمخفع مغ تقجيخه لحاتو.  -
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ذلظ الػسط البذخؼ الحؼ يعضر فضو الفخد كيختمط بو عبخ مخاحل تصػره,    السجتسع:  -3
يتأثخ الفخد إلى حج كبضخ بسا يدػد ببضئتو االجتساعضة مغ عادات كتقالضج كنطع سائجة بسا تديع إلى 
حج كبضخ في تكػيغ شخرضتو كتػجضو سمػكو, كلمسجتسع دكر كبضخ في قزضة اإلدماف كالعػد إلضو 

 إذ ال يقترخ عمى سغ القػانضغ ككضع التذخيعات بل يدعى بكل مؤسداتو إلى :بعج التعافي ,
نذخ الػعي بضغ أفخاده بخصػرة السخجرات كاألضخار التي تشجع عشيا, كصعػبة التخمز مغ  -

 آثارىا مع التخكضد عمى فئة الذباب كالسخاىقضغ باعتبارىع الفئة األكثخ استيبلكا كتزخرا.
يجابضة بضغ أفخاده مغ خبلؿ حسبلت التػعضة : التدامح, التقبل, الدعي إلى نذخ األفكار اال -

 تعديد ركح االنتساء, تقجيع السداعجة.....  
نبح الػصع االجتساعي بكل أشكالو سػاء الشطخات أك الحػارات الجانبضة أك إقراء    -

 كاـ ....الستعافي, كفي السقابل زرع فكخة التقبل كاالحتػاء كمج يج السداعجة دكف أصجار لؤلح
تػفضخ فخص العسل التي تداىع عمى إشغاؿ كقت الفخاغ كتعديد تقجيخ الحات  كالحج مغ  -

 عػامل االنتكاس.
القبػؿ السجتسعي لمسجمغ الستعافي مغ خبلؿ   مشحو فخصة العسل, أيزا بشاء عبلقات  -

اشي الرجاقة كالسراىخة ) مشحو فخصة تكػيغ األسخة ( شالسا تع التأكج مغ إقبلعو عغ التع
 كتعافضو.

تػفضخ فزاءات  لمتخفضو ك االستستاع بػقت الفخاغ  " نػادؼ الخياضة مثبل " التي تداىع إلى  -
حج كبضخ في التخفضف كالتخمز مغ الزغػط كالسذاعخ الدمبضة مغ غزب ,تعرب, قمق 

 كتػتخ ......
 خاتسة : 

كخخكجو لمحضاة تبقى االنتكاسة ىاجذ يؤرؽ السجمغ أثشاء فتخة عبلجو أك عقب انتياؤه 
االجتساعضة, كسا تعج تحج لكل مغ السخاكد العبلجضة إلثبات نجاعة خصصيا العبلجضة كلؤلسخة 
كمجػ دعع كمدانجة كاحتػاء ابشيا السجمغ كحتى لمسجتسع ككل مغ خبلؿ مجػ تقبمو ألفخاده  دكف 

 كصع كنبح  كإصجار لؤلحكاـ. 
 كعمضو يسكغ شخح جسمة مغ التػصضات :  

 السجتسعي بصبضعة مخض اإلدماف كمدبباتو كشخؽ التعامل معو. نذخ الػعي .1
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تػعضة األسخ بكضفضة التعامل مع السجمغ الشذط قبل العبلج كالسجمغ الستعافي بعج العبلج  .2
 كذلظ لمتقمضل مغ فخص انتكاستو.

عجـ كصع السجمغ الستعافي كتػفضخ فخص عسل كالعضر الكخيع لو كألسختو حتى يدتصضع البجء  .3
 قو كتحقضق ذاتو.بذق شخي
اىتساـ الجكلة بتػفضخ مخاكد عبلجضة تداعج عمى تعافي السجمغ كتػفضخ بخامج لستابعو حالتو  .4

 كذلظ لسشع انتكاستو.
تػجضو اىتساـ السعالجضغ لحاالت اإلدماف لتجريبيع عمى حل السذكمة, كتدكيجىع بسضكانضدمات  .5

 لضة العػد لمتعاشي .ججيجة لمتعامل مع كضعضات السذكمة كبالتالي تخفضس احتسا
 تجريب السجمغ عمى تعديد قػة الحات كتقػية آلضات التعامل االيجابضة مع السػاقف السؤثخة . .6
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 السخاجع:
( أسباب تعاشي السخجرات في السجتسع العخبي, جامعة 2012األصفخ, أحسج عبج العديد ) .1

 نايف لمعمـػ األمشضة, الخياض.
(, أسباب االنتكاس مغ كجية نطخ السجمشضغ, دراسة مضجانضة عمى عضشة 2011الحبلؽ, إقباؿ) .2

مغ السجمشضغ السشتكدضغ في السخصج الػششي لخعاية الذباب في دمذق, مجمة جامعة شتخيغ, 
 لمبحػث كالجراسات العمسضة. 

في العقل ) ( اإلدماف عمى الكحػؿ كالسخجرات كالسؤثخات 2009الدراد, فضرل دمحم خضخ ) .3
جامعة نايف  العخبضة لمعمـػ االمشضة, الخياض, مخكد الجراسات  –التذخضز كالعبلج( 
 . كالبحػث ثقظ(

(, دكر الخعاية البلحقة فى مشع االنتكاسة بعج التعافي مغ 2019العتضبي, ىشج بشت خالج,) .4
مضة األداب, اإلدماف: بخنامج مشترف الصخيق أنسػذجًا, مجمة األداب, جامعة السمظ سعػد, ك

 130-109, ص ص 3, ع31مج
( العػامل االجتساعضة كاالقترادية السؤدية النتكاسة مجمشي 2020العشدػ, مشاكر عبضج) .5

السخجرات, دراسة مضجانضة  عمى األخرائضضغ العاممضغ بسجسع األمل الصبى بسجيشة الخياض, 
 مجمة كمضة اآلداب, جامعة بػرسعضج,  العجد الخامذ عذخ.

(,مصبػعات مخكد البحػث كالجراسات االجتساعضة, كمضة اآلداب 2000سػد )الكخدؼ مح .6
 ,جامعة القاىخة . 

( الزغػط الشفدضة كالعدلة االجتساعضة كدكرىسا فى 2019الغجائى, سعضج بغ أحسج بغ سعضج ) .7
انتكاسة الصبلب السجمشضغ عمى السخجرات خبلؿ فتخة الشقاىة بدمصشة عساف, رسالة دكتػراه, 

 . رة, جامعة العمـػ اإلسبلمضة السالديةغضخ مشذػ 
(. ضاىخة العػد لئلدماف في السجتسع العخبي, 2006الغخيب, عبج العديد بغ عمي )  .8

 الخياض: جامعة نايف العخبضة لمعمـػ األمشضة    
,  التعافى مغ إدماف السخجرات دراسة كصفضة عمى الستعافضغ 2017الفالح, سمضساف بغ قاسع, .9

مات الجسعضة الخضخية لمتػعضة بأضخار التجخضغ كالسخجرات فى ججه السدتفضجيغ مغ خج
كالجسعضة العسػمضة لمستعافضغ مغ السخجرات كالسؤثخات العقمضة فى الجماـ, مجمة اإلجتساعضة, 

 16-19جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمضة, ص ص 
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الستبادلة بضغ اآلباء (, العبلقة بضغ االتجاىات الػالجيو 2008السجبػلى, عبجه الدضج, ) .10
عضغ  –كمضة االداب قدع عمع الشفذ  -ماجدتضخ –كأبشاءىع السجمشضغ كعبلقاتيا بانتكاستيع 

 شسذ .
(, اإلرتكاس العقاقضخػ قمقو كمثضخاتو كمػاقفو كعػاممو كاإلتجاه نحػه 1998أبػزيج, مجحت ) .11

مشى اليضخكيغ, كنحػ العقار البجيل فى ضػء حجخ اإلرتكاسات الدابقو لجػ عضشو مغ مج
 , مرخ : دار السعخفو الجامعضة1ط
أحسج عكاشة, عبلج اإلدماف حقضقة أك كىع, السجمذ القػمى لسكافحة كعبلج اإلدماف,  .12

 55, ص2007القاىخة, 
(. أسباب االنتكاس مغ كجية نطخ السجمشضغ, 2011بخكات, مصاكع كالحبلؽ, إقباؿ )  .13

ضغ في السخصج الػششي لخعاية الذباب في دراسة مضجانضة عمى عضشة مغ السجمشضغ السشتكد
 ٘(, ع )  ٖٖدمذق, مجمة جامعة تذخيغ لمبحػث كالجراسات العمسضة, مج ) 

, الزغػط السختبصة بانتكاسة السجمغ بعج التعافي, رسالة 2014بغ حسضج, لصضفو بشت دمحم,  .14
إلسبلمضة, ماجدتضخ غضخ مشذػرة, كمضة العمػـ اإلجتساعضة, جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد ا

 الخياض
مخيس كالجعع اإلجتساعى فى حجكث  –( دكر العبلقة شبضب 2017بػخخكؼ سسضخ,) .15

 -2اإلنتكاسة لجػ السجمغ الستعافى, مجمة دراسات فى عمع نفذ الرحةف جامعة الجدائخ 
-44, ص ص 4مخبخ عمع نفذ الرحة كالػقاية كنػعضة الحضاه, ع  –أبػ القاسع سعج هللا 

55 
أىالي السجمشضغ بضغ استخاتضجضات الػقاية كاإليساف بالعبلج )رؤية خاصة حبضب, غشسضة,  .16

 .2020الصبعة الثانضة , –لتحقضق نجاحات في مػاجية اإلدماف(
(, فاعمضة بخنامج تكاممي لمعبلج البضئي لخفس مخاشخ 2013حدغ, دالضا عمى, ) .17

, دكتػراه, كمضة احتساالت االنتكاسة لجػ عضشة مغ الصبلب السجمشضغ في مخحمة التعافي
 التخبضة, قدع الرحة الشفدضة, جامعة عضغ شسذ.   

(, بخنامج إرشادؼ عقبلنى إنفعالى لخفس إحتساالت االنتكاسة لجػ 2014حدغ, دالضا) .18
, 37مرخ, ع -عضشة مغ الذباب مجمشى البانجػ فى مخحمة التعاشى, مجمة اإلرشاد الشفدى

 ( 64-55ص ص 
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اتجاىات أفخاد السجتسع الدعػدؼ نحػ مجمشي السخجرات  (.2002حدضغ, عبجالعديد دمحم )  .19
   ٕ٘ٔ- ٗ٘ٔالحيغ تع عبلجيع مغ اإلدماف, دراسات عخبضة في عمع الشفذ مجمج.

, السذكبلت اإلجتساعضة التى يػاجييا الستعافػف مغ اإلدماف 2004حدضغ, عبجالعديد,  .20
بسجيشة الخياض, مجمة عمى السخجرات: دراسة مضجانضة عمى عضشو مغ السجمشضغ الستعافضغ 

 ( 45-15. ص ص 28شئػف إجتساعضة, اإلمارات العخبضة الستحجة, ع
رايشكخ, ىانذ, عمع الشفذ اإللكمضشضكى, أشكاؿ مغ اإلضصخابات الشفدضة فى سغ الخشج,  .21

  642, 2009تخجسة سامخ رضػاف, دار الكتاب الجامعى, اإلمارات العخبضة الستحجة, 
( العبلج مغ اإلدماف كالػقاية مغ االنتكاسة, مجمة 2017دؽ,)زكبع, رشا عبج العديد الرا .22

-48, ص ص 2,ع41كمضة التخبضة في العمـػ الشفدضة, جامعة عضغ شسذ, كمضة التخبضة, مج
123 
( الخرائز الدضكػمتخية لسقضاس مؤشخات التعافي مغ 2020سمضساف, سارة سامى حشفى ) .23

 132- 101ف, كمضو التخبضة, ص ص اإلدماف, دراسات تخبػية كاجتساعضة, جامعة حمػا
(, مػسػعة الرحة الشفدضة "عمع األمخاض الشفدضة كالعقمضة " 2014عبج الخحسغ دمحم الدضج ) .24

 ,زىخاء الذخؽ ,القاىخة .2,ط1األسباب كاألعخاض التذخضز كالعبلج ,ج
( الخجمة االجتساعضة في مجاؿ إدماف السخجرات, الخياض, 2002عبج العديد البخيثغ ) .25
 يسضة نايف لمعمـػ األمشضة.أكاد
(, اإلدماف بضغ التذخضز كالعبلج, القاىخة, مكتبو االنجمػ 2005عبج هللا عدكخ,) .26

 السرخية.
(. العػامل االجتساعضة السؤثخة في ارتكاب الجخيسة, مجمة جامعة 2011عبجهلل, نػرؼ )  .27

.  ٖٔ, ص ٔاإلندانضة,ع  - ١٘ٔاألنبار لمعمـػ
السجخمػف كالدمصة, السكتبة السرخية لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, (, 2005غانع, دمحم حدغ ) .28

 اإلسكشجرية, مرخ.
 890, 2015قامػس الجسعضة األمخيكضة لعمع الشفذ,  .29
مجسع المغة العخبضة بالقاىخة )إبخاىضع مرصفى / أحسج الديات / حامج عبج القادر / دمحم  .30

 الشجار(, السعجع الػسضط, دار الجعػة
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( فاعمضة بخنامج معخفي سمػكى لخفس احتسالضة 2015عبج هللا) محسػد, أحسج مستاز .31
االنتكاسة الشفدضة لجػ مجمشي عقار التخامادكؿ فى محافطات غدة, رسالة ماجدتضخ, غضخ 

 20مشذػرة, جامعة األقرى, كمضة التخبضة, قدع عمع الشفذ, فمدصضغ, 
اسة مضجانضة عمى (, "أسباب االنتكاسة مغ كجية نطخ السجمشضغ: در 2011مصاع بخكات) .32

عضشة مغ السجمشضغ السشتكدضغ في السخصج الػششي لخعاية الذباب في دمذق". سػريا: مجمة 
 . 33جامعة تذخيغ لمبحػث كالجراسات العمسضة. السجمج 

33. Boudy,D&Colello,T(2008). Preventing Relapse Among Inner-City 

Recovering Addicts, Research Report, National Institute on Drug 

Abuse. 

34. Holzel BK, Carmody J, Vangel M, CongletonC,Yerramsetti SM, Gard 

T, et al. Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray 

matter density. Psychiatry Res. 2011;191(1):36-43. 

35. KIM, S.; LESLIE, W. Algorithms for Resource Allocation of 

Substance AbusePrevention Funds Based on Social indicators, A case 

Study on Social indicators, Acase on state of Florida-par3. Journal of 

Drug Education. VOL. 28, N 4, 2001, 283-306. 

36. Moss, R., & Cook, C. H. (2012). Maintenance and relapse prevention. 

In D. Capuzzi& M. D. Stauffer: Foundations of Addictions 

Counseling. 2nd ed. pp. 260–277. 

37. Mikeka, Susan ; Carson, R. ; Butcher, J. ; Mineka, Susan. 

/ AbnormalPsychology and Modern Life, 10th Edition. New York : 

Harper Collins, 1996.  (  
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 السغخبية في مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمية.التجخبة 
 الجار البيزاء. –جامعة الحدغ الثاني  –كمية اآلداب كالعمـػ اإلندانية -  أنذ بػسالـ أ.

 السمخز
 اإلشكالية:   -1

تتسحػر اإلشكالضة حػؿ التداؤؿ السخكدؼ التالي: إلى أؼ حج تعتبخ التجخبة السغخبضة في مكافحة 
ثخات العقمضة ناجحة؟ كىي اإلشكالضة التي تتػلج عشيا مجسػعة مغ األسئمة الفخعضة السخجرات كالسؤ 

مثل:  إلى أؼ حج استصاعت السقاربات كاآللضات السعتسجة بالسغخب في الترجؼ ليحه الطاىخة؟ 
كإلى أؼ حج استصاع السذخع السغخبي الترجؼ لجخيسة االتجار كاإلدماف عمى السخجرات 

؟ كما مجػ نجاعة الدضاسة الجشائضة في مجاؿ التػجيات الججيجة كمكافحتيا مغ جحكرىا
كاالستخاتضجضة التي تزعيا؟ كما قضسة الشتائج السحققة في مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة؟ 
كما التػصضات كالسقتخحات السسكغ تقجيسيا في ىحا الذأف؟ كىل تحتاج اآللضات السعتسجة لسجخد 

إعادة نطخ جحرية  –فعبل  -كالبجائل أـ أف التجخبة السغخبضة تحتاج  تصػيخ كتشقضح في الحمػؿ 
 كشسػلضة؟

 أىسية السػضػع: -2
 السخجرة السػاد تحكسو عالسا الضػـ نعضر أنشا ذلظ الداعة, مػضػع السخجرات مػضػع يعتبخ
 معضشة لذخائح بالشدبة الضػمضة الحضاة متصمبات مغ يتجدأ ال جدء صارت كالتي العقمضة, كالسؤثخات
 يرضب داىع خصخ ىػ السخجرات خصخ أف لكػف  أبعادىا بكل عالسضة مذكمة فيي السجتسع,ّ  مغ
 الحؼ الجاىع الخصخ ذلظ مغ الببلد تحسي سضاجات كضع مغ كالبج شبابيا, بخيعاف كيفتظ األمة
 ىحه بسحاربة الكفضمة كالحمػؿ كاآللضات الػسائل بسختمف االستعانة كجب لحا مقػماتيا, ييجد
 .عمضيا كالقزاء الطاىخة

 السشيج البحثي: -3
تع االستشاد في البحث عمى مجسػعة مغ السشاىج التي ال تتعارض فضسا بضشيا, كإنسا تتكامل 

, ككحا مشيج عمع السشيج التحمضمي الػصفي السقارف  كيعدز بعزيا اآلخخ, كىكحا تع االعتساد عمى
االنفتاح عمى الصخكحات الشطخية كالتصبضقضة الشفذ االجتساعي كمشيج عمع الشفذ التخبػؼ, مع 

 السختمفة ذات الرمة بالسػضػع.
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 الترسيع: -4
 مقجمة
 تجارة كتعاشي السخجرات السؤثخات العقمضة بالسغخب -أكال
 الدضاؽ التاريخي لتجارة السخجرات كالسؤثخات العقمضة بالسغخب -1
 بالسغخبكاقع تجارة كتعاشي السخجرات السؤثخات العقمضة  -2
 أسباب ضاىخة تعاشي السخجرات كالسؤثخات العقمضة بالسغخب -3
 عػامل تدايج االتجار بالسخجرات بالسغخب -4

 العقمية السؤثخات السخجرات مكافحة في كدكرىا الجشائية كالدياسة القانػنية اآلليات -ثانيا
 السخجرات ميجاف في الجشائية لمدياسة السعيقة التحجيات -1
 السخجرات مكافحة في السخترة األجيدة -2
 السخجرات مكافحة في كمجيػداتيا الجشائية الدياسة دكر -3
 الفخؽ البخلسانضة مجسػعة قػانضغ تيجؼ إلى:اقتخاح  -4

 لمقشب اليشجؼ.-+ التذخيع لبلستعساؿ الصبي 
 .+ إحجاث ىضئة مكمفة بسخاقبة الدراعة كاالستغبلؿ الصبي لمقشب اليشجؼ

جسضع االتفاقضات الجكلضة الخامضة إلى محاربة االتجار في السخجرات كمحاكلة السرادقة عمى  -5
 بمػرتيا في إشار "استخاتضجضة كاضحة كفعالة" في إشار مقاربة شسػلضة كمشجمجة

 ثالثا- اآللضات االقترادية كالتشسػية كدكرىا في مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة بالسغخب
 لمجخل بالسشاشق الذسالضة بالسغخبدعع األنذصة السجرة  -1
 تذجضع الدراعات البجيمة لمقشب اليشجؼ -2
 .دعع مدارعي القشب اليشجؼ -3
 اآللضات األمشضة لسحاربة السخجرات كالسؤثخات العقمضة -رابعا
تذجيج الخشاؽ عمى شبكات تيخيب السخجرات كالتعاكف الػثضق مع الذخكاء اإلقمضسضضغ خاصة  -1

 ياالتحاد األكركب
 تػضضف التكشػلػجضات الحجيثة عمى مدتػػ مخاقبة الشقط الحجكدية -2
اآللضات الرحضة كدكرىا في الترجؼ لتفذي ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات كالسؤثخات  -خامدا
 العقمضة
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 مخاكد عبلج اإلدماف بالسغخب -1
 تبشي العبلج عمى اإلدماف مغ السخجرات عبخ مادة "السضصادكف" -2
 التجخبة: الشتائج السحققة كحجكد الشجاح تقػيع -سادسا
 فضسا يخز مداحة األراضي السدركعة بالقشب اليشجؼ. -1
 .فضسا يخز عسمضات تيخيب السخجرات -2
 فضسا يخز عبلج اإلدماف... -3
 حجكد نجاح التجخبة السغخبضة -4
 تػصضات كمقتخحات -سابعا
 خاتسة

 قائسة السخاجع: -5
 الكتب -أ
, مصبعة الشجاح, الجار 1ط” البػػػػػكخ, األحكاـ العامة لمسرادرة في جخائع السخجراتحػػػدغ  -

 .2012البضزاء, 
خالج الجبػجي, مكافحة السخجرات في التذخيع السغخبي بضغ الشز كالتصبضق, السصبعة  -

 .2010, أبخيل 1الدخيعة, القشضصخة, ط 
خالج كخدكدؼ, جخيسة غدل األمػاؿ عمى ضػء التذخيع السغخبي كالقانػف السقارف, فزاء  -

 .                 2008, 1سبل, نذخ كتػزيع مكتبة الدبلـ الخباط, ط  -الصباعة
عبج الدبلـ بغ سمضساف, مكافحة السخجرات: دراسة قانػنضة كاجتساعضة, مصبعة السرارؼ  -

 .1993الججيجة, الخباط, 
قجكرؼ البكاؼ, لعخج فػزية, الدػيجؼ عبج الفتاح, استيبلؾ السخجرات دراسة قانػنضة   -

 2004/2005كاجتساعضة, جامعة الحدغ األكؿ بػججة كمضة الحقػؽ, سشة 
, 1مػحسج غػػػػػػداؼ, جخائع السخجرات ك إجخاءاتيا العسمضة, السصبعة كالػرقضة الػششضة, مخاكر, ط -

2010. 
يذ, جخائع السخجرات في التذخيع السغخبي, مصبعة دار القخكيضغ, الجار البضزاء, مػػػحسج أكغػػخ  -
 .2011, 5ط 
 األشػػػخكحػػات كالخسائل الجامعية -ب
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زكخياء حداني, سضاسة التجخيع كالعقاب في قانػف زجخ اإلدماف عمى السخجرات الدامة كالػقاية  -
لة لشضل دبمػـ الساستخ نداعات , رسا1974مشو ىحه السخجرات عمى ضػء مقتزضات ضيضخ 

 .2018-2017الذغل, كمضة العمـػ القانػنضة كاالقترادية كاالجتساعضة ابغ زىخ, الدشة الجامعضة 
سػػػػػػكضشة رحػػػالي, اإلستخاتضجضة الجكلضة كالػششضة لسكافحة جخائع السخجرات, رسالة لشضل دبمـػ  -

كي, كمضة العمػـ القانػنضة كاالقتراد الساستخ في القانػف الخاص, ماستخ الشطاـ الجسخ 
 . 2014-2013كاالجتساعضة, جامعة عبج السالظ الدعجؼ, ششجة, الدشة الجامعضة 

سياـ معخكرؼ, الدضاسة الجشائضة الستبعة في جخائع السخجرات, رسالة لشضل الساستخ, كمضة العمـػ  -
 .2015-2014القانػنضة كاالقترادية كاالجتساعضة ششجة, الدشة الجامعضة 

عػػبج العالي الػػػػجلضسي, التعاكف القزائي الجكلي لسكافحة جخائع االتجار الغضخ السذخكع في  -
السخجرات, كمضة العمػـ القانػنضة كاالقترادية كاالجتساعضة, جامعة القاضي عضاض, مخاكر, 

 .2017 – 2016الدشة الجامعضة 
ػف زجخ اإلدماف عمى السخجرات الدامة كالػقاية زكخياء حداني, سضاسة التجخيع كالعقاب في قان -

, رسالة لشضل دبمػـ الساستخ نداعات 1974مشو ىحه السخجرات عمى ضػء مقتزضات ضيضخ 
 .2018-2017الذغل, كمضة العمـػ القانػنضة كاالقترادية كاالجتساعضة ابغ زىخ, الدشة الجامعضة 

كإشكالضاتيا, رسالة لشضل ماستخ الشطاـ الجسخكي, كمضة  نيػػػػاد أفقػػػػػػضخ, األدلة في جخائع السخجرات -
 .2015 – 2016العمـػ القانػنضة جامعة عبج السالظ الدعجؼ, ششجة, الدشة الجامعضة 

عبج المصضف محسػد أبػ ىجمة بذضخ, االتجار غضخ السذخكع في السخجرات ككسائل مكافحتو  -
اص, كمضة العمـػ القانػنضة كاالقترادية , أشخكحة لشضل الجكتػراه في القانػف الخ1دكلضا, ج

 .1991 – 1990كاالجتساعضة, جامعة دمحم الخامذ, الخباط, الدشة الجامعضة 
  السقالت -ج
, medi1 newsإبخاز تجخبة السغخب في مجاؿ مكافحة السخجرات باألمع الستحجة,  -
, في: 22/05/2021, شػىج في 09/02/2016

https://medi1news.com/ar/article/54764  
, مجمة القانػف 6/5/2021االتجار بالسخجرات كسرجر مغ مرادر غدل األمػاؿ بالسغخب,  -

, في:  22/5/2021كاألعساؿ الجكلضة, شػىج في 
A7%D8%AAhttps://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%

https://medi1news.com/ar/article/54764
https://medi1news.com/ar/article/54764
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7/
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%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B5

-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1
-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1

%D8%A7/-%D8%BA%D8%B3%D9%84 
مغخب  رشضج السشجخؼ, تأمبلت في قزايا استيبلؾ كحضازة كاالتجار في السخجرات, مجمة  -

 .04/12/2019القانػف, 
زىػػخاء بخىػػػػػػة, القػانضغ السغخبضة كالجكلضة تجيغ الستاجخيغ في السخجرات كالستعاشضغ ليا, مجمة  -

 .1984, مصبعة دار الشذخ السغخبضة, الجار البضزاء, 132القزاء كالقانػف, ع 
 .2011, الخباط, 1تساعي, عسػػػعج الػػػػسغخبي, ضاىخة تعاشي السخجرات, سمدمة الجفاع االج -
, مجمة السحاماة, جسعضة ىضئات 7عػػبج الخشػضج الػدبػضخؼ, السخجرات بضغ القانػف كالػاقع, ع -

   .1990السحامضغ بالسغخب, 
عسخ دكمػ, الدضاسة الجشائضة في مضجاف مكافحة السخجرات, مجمة السمحق القزائي, العجد  -
32 ,1997. 
عسخ زنجؼ, الضػـ العالسي لسكافحة السخجرات.. مشاسبة إلبخاز تجخبة السغخب في ىحا السجاؿ  -

, شػىج في 24/6/2021كانخخاشو في الجيػد الجكلضة لمقزاء عمى الطاىخة, بضاف مخاكر, 
, في: 23/05/2021

https://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D
-9%85

85%D9%8A%D9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%
%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7
%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9

%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8/  
السخجرات في السغخب ... كباء ييتظ بالذباب في صست مصبق!,  فاشسة الدىخاء أكعدكز,  -

DW ,7/8/2016 في: 22/05/2021, شػىج في ,
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF

https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7/
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7/
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7/
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7/
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7/
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7/
https://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8/
https://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8/
https://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8/
https://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8/
https://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8/
https://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8/
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D9%87%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82/a-19441357
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%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9
%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
%D9%8A%D9%87%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8

B5%D9%85%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%
19441357-%D8%AA%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82/a   

السخػػػتار عسػػػػػارة, الدضاسة الجشائضة كدكرىا في الحج مغ االتجار في السخجرات كتعاشضيا,  -
 .2011, مصبعة السعارؼ الججيجة, 100 – 99السجمة السغخبضة لئلدارة السحمضة كالتشسضة, العجد 

, مشذػرات مجمة العمـػ 2شكالضة السرادرة في جخائع السخجرات, عالسخػػػتار العػػػػضادؼ, إ -
 .2017القانػنضة, مصبعة األمشضة, الخباط, 

ألف ىكتار مغ أراضي الحذضر,  47مخية مكخيع, تقخيخ أمسي: السغخب ما زاؿ يتػفخ عمى  -
, في: 23/5/2021فبخايخ, شػىج في 

https://www.youtube.com/watch?v=s5PuXLZjbNA  
السغخب يؤكج ضخكرة جعل السكافحة العالسضة لمسخجرات أكلػية ضسغ استخاتضجضات التعافي لسا  -

, في: 23/05/2021, شػىج في 14/4/2021, ”19-كػفضج“بعج 
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%B
6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%AC%D8%B9%D9%84%D
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 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية
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 كالقخارات القػانيغ -ق
الستعمق بزبط زراعة الكضف, , 05/11/19/1919الطيضخ الذخيف الرادر بتاريخ  -

 .06/01/1923بتاريخ  342مشذػر في الجخيجة الخسسضة عجد 
في جعل ضابط االستجبلب السػاد  02/12/1922الطيضخ الذخيف الرادر بتاريخ  -

الدامة كاالتجار بيا كإمداكيا كاستعساليا, السشذػر في الجخيجة الخسسضة بتاريخ 
06/01/1923. 
في مشع قشب الكضف السشذػر في  21/04/1954ر بتاريخ داالطيضخ الذخيف الر -

 .2167عجد  07/05/1954الجخيجة الخسسضة, بتاريخ 
الستعمق  1974ماؼ  21الرادر في  1-132-73الطيضخ الذخيف بسثابة قانػف رقع  -

بدجخ اإلدماف عمى السخجرات الدامة ككقاية السجمشضغ مغ السخجرات , السغضخ كالستسع لطيضخ 
1922. 
الستعمق بسجكنة الجسارؾ كالزخائب غضخ  1-77-339الطيضخ الذخيف بسثابة قانػف رقع  -

بتاريخ  3339السشذػر في الجخيجة الخسسضة عجد  09/10/1977السباشخة الرادر بتاريخ 
13/10/1977. 
, الستعمق بتعجيل 1966مارس  11بتاريخ  171-66قخار كزيخ الرحة العسػمضة, عجد  -

 السخررة لبلستعساؿ الصبي كالبضصخؼ.الئحة السػاد 
بذأف نطاـ  1932نػنبخ  12السػافق لػ  131رجب  12الطيضخ الذخيف الرادر بتاريخ  -

, بتاريخ 2987التبغ في السغخب حدب ما تع تغضضخه كتتسضسو, الجخيجة الخسسضة, عجد 
28/01/1970. 
 :التفاقيات -ك
 .1922االتفاقضة الجكلضة الستعمقة باألفضػف سشة  -
 .1961االتفاقضة الػحضجة لمسخجرات سشة  -
اتفاقضة األمع الستحجة لسكافحة االتجار غضخ السذخكع بالسخجرات كالسؤثخات العقمضة لدشة  -

1988. 
 .1994االتفاقضة العخبضة لسكافحة االتجار غضخ السذخكع بالسخجرات كالسؤثخات العقمضة لدشة  -
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 "دراسة تحميمية" في مرخالذباب الخيفي كثقافة السخجرات 
 مرخ –السخكد القػمي لمبحػث الجتساعية كالجشائية   -د. كفاء سسيخ نعيع

   أكل : مقجمة فى أىسية الجراسة 
اىتساما كبضًخا مغ جانب الستخررضغ فى العمػـ اإلندانضة  –كما تداؿ –نالت ضاىخة السخجرات

ًجا, عمى كافة السدتػيات العالسضة كالقػمضة عامة, كفى عمع االجتساع كعمع الشفذ كاالقتراد تحجي
يذيجه السجتسع السرخػ مغ  –يداؿ  كما –كالسحمضة, كيختبط ىحا االىتساـ فى ضػء ما شيجه 
كالدضاسى خبلؿ  كاالقترادؼ االجتساعيتغضخات سخيعة كمتبلحقة سػاء أكانت عمى السدتػػ 

تمظ التغضخات كالتحػالت التى انعكدت بذكل عاـ عمى أنساط التفاعل , العقػد األخضخة الساضضة
 كبجاخمو القخية السرخية., كالدمػؾ الضػمى؛ كمغ ثع أثخت عمى بشضة السجتسع السرخػ  االجتساعي

كانعكذ ذلظ عمى , فقج امتجت كشالت تمظ التغضخات مجتسع القخية ذات الثقافة الفخعضة الستسايدة
ع القػؿ بأف القخية بصابعيا التقمضجػ القجيع, لع تعج ىى القخية القجيسة األفخاد؛ بحضث ندتصض

, برػرتيا التقمضجية سػاء أكانت عمى السدتػػ الخارجى فى عبلقتيا بالسجف كالسخاكد السحضصة بيا
بحضث اصبحشا برجد شكل مغايخ ؛ أك عمى مدتػػ العبلقات االجتساعضة كبشاء القضع داخل القخية

 . (1)ةلمقخية السرخي
كلحا فقج , كإيقاع حجكثيا كاف سخيعا كمتبلحقا, كال ريب فى أف حجع تمظ التغضخات االجتساعضة

مغ ىشا نذأت ؛ أحجثت تقػيزا فى قجرة الشطع السختمفة بالقخية السرخية حاؿ دكف  استضعابيا
السجتسعى  مذكبلت حادة تػاكبت فى حجتيا مع إيقاع تمظ التغضخات . كلعل التغضخ فى الدمػؾ 

كانعكاسو عمى الثقافة يسثل إشارا مخجعضا لسعشى التغضخ الحػ يذسل حضاة الجساعة . كتتسثل  ىحه 
كاليجخة إلى , التغضخات  الثقافضة كاالجتساعضة فى الديادة الدكانضة, كالتغضخات اإليكػلػجضة كالبضئضة

 كانتذار ضاىخة السخجرات , مجتسعات ذات ثقافات مغايخة لعادات كتقالضج كثقافات مجتسع القخية
بأنساشيا كأشكاليا الستعجدة عمى اعتبار أنيا أحج السخاشخ الشاتجة عغ زيادة التشاقزات 

 .(2)كالتحجيات الدائجة
كشخائق ججيجة  كمختمفة , كمغ ثع فقج أدػ ىحا االنتذار الثقافى الستسايد إلى بدكغ أسالضب

؛ ح جساعات األقخاف ىى الجساعات السخجعضةلترب, تختخؽ جسػع الذباب -كالسخجرات -لمحضاة
حضث ساد بضشيع الذعػر بالعدلة االقترادية ؛ الحيغ يتشاقمػف فضسا بضشيع الخبخات الحضاتضة

كأصبحت القضع الفخدية ىى  القضع الدائجة  فضسا بضشيع.مسا شكل أزمة , كاالجتساعضة كالثقافضة
كتحجيات الشطاـ  , خػ مغ الطخكؼ السجتسعضةأك باألح, مجتسعضة لمذباب تشبع مغ األزمة العامة
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العالسى الججيج التى تفخز ضغػشا اجتساعضة كاقترادية كنفدضة تؤثخ فى سمػكضاتيع . مغ ىشا 
تأتى األزمة الخاصة بالتكضف االجتساعى كبضغ آماؿ الذباب كالسسكغ تحقضقو . مسا أدػ بيع إلى 

كأكثخ التراقا , ثخ انعداال عغ مجتسعيعاليخكب مغ ىحا الػاقع لخمق كاقع مغايخ جعميع أك
 . (3)كافتخاضضة فى أحضاف أخخػ , بجساعات كىسضة فى أحضاف كثضخة

 كتشصمق أىسية الػرقة الخاىشة مغ السبخرات التالية : 
فإذا ؛ كأنو كل مدتقبل السجتسع اآلتى, أف الذباب قػة فاعمة مغ قػػ التغضضخ االجتساعى -

ما خبلؿ العقػد القمضمة القادمة  فعمضظ دراسة أكضاع أردت أف تدتذخؼ أحػاؿ مجتسع 
 .(4)الذباب كأحػالو اآلف فضو

أف ندبة اىتساـ البحػث كالجراسات التى تشاكلت ضاىخة تعاشى السخجرات فى الحزخ ارتفعت  -
%, فى مقابل ذلظ فإف الجراسات 2.4% فى حضغ أنيا  فى الخيف بمغت 74.1لترل إلى 

 %.15.3الخيف كالحزخ قج بمغت ندبتيا  التى أجخيت عمى عضشات مغ
تذضخ معطع البحػث كالجراسات  التى أجخيت عغ تعاشى السخجرات إلى أف فئة الذباب   -

, (5)األمخ الحػ يذكل خصػرة بالغة عمى مدتقبل التشسضة فى السجتسع, أكثخ الفئات تعاشضا
الجافعة النتذار تمظ لحلظ مغ األىسضة بسكاف البحث عغ  االبعاد االجتساعضة كالثقافضة  

حفاضا عمى قػػ التشسضة  , كمحاكلة الحج مشيا, الطاىخة بضغ الذباب فى الخيف السرخػ 
 الفاعمة فى السجتسع السرخػ بذكل عاـ كالسجتسع الخيفى تحجيجا . 

كمغ ىحا السشصمق يتحجد اليجؼ العاـ لمػرقة الخاىشة فى التعخؼ عمى ثقافة السخجرات لجى 
 كيشبثق مغ ىحا اليجؼ عجد مغ األىجاؼ الفخعية:الذباب الخيفى، 

التعخؼ عمى مجػ انتذار تعاشى السخجرات بضغ الذباب الخيفى كأكثخ الفئات العسخية  -
 كالسيشضة التى يشتذخ بضشيع تعاشى السخجرات .

 كأكثخ األنػاع أنتذارا كتأثضخ كل مشيا ., الػقػؼ عمى مرادر السعخفة بالسخجرات -
كالتبخيخ الجيشى ليا, , افة القخية لمذباب فى اإلقباؿ عمى التعاشىتػضضح مجػ تذجضع ثق -

 كمشاسبات التعاشى .
 الكذف عغ أىع األسباب  السؤدية إلى تعاشى  الذباب الخيفى لمسخجرات.  -
 كالسعتقجات فى الفائجة كالزخر., التعخؼ عمى األفكار كالسعتقجات الذائعة عغ السخجرات -
 ى.السعخفة بصخؽ كأسالضب التعاش -
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 معخفة محاكالت االستسخار كالتػقف عغ التعاشى.  -
 الػقػؼ عمى األثار الستختبة عمى التعاشى. -
رصج أىع أسالضب السػاجية السختمفة لطاىخة التعاشى فى القخية مغ كجية نطخ الذباب  -

 الخيفى.
 ثانيا : التعخيفات اإلجخائية كاإلجخاءات السشيجية لمجراسة

 تعخيف الذباب الخيفى: -1
فالتحجيج الجكلى حرخىا بالفئة مغ , الكثضخ مغ الباحثضغ إلى تحجيج الذباب كفئة عسخيةيسضل 
عبخ ؛ غضخ أف القػانضغ السرخية صشعت التباسا فى التحجيج العسخػ لمذباب, عاما 15-24

كقانػف الدكاج يتضح لمفتاة كالفتى , عاما 18فقانػف الصفل يستج بعسخه إلى , سقػؼ عسخية متبايشة
 18كقػانضغ االنتخابات تتضح حق الترػيت عشج , عاما عمى التػالى 18عاما ك16 عشج عسخ
إال إذا كاف , عاما 21كقانػف الخجمة العدكخية يشز عمى بجء التجشضج االجبارػ بحػالى , عاما

عاما  35كقانػف التخشضح فى االنتخابات يخفع سقف العسخ إلى , الذاب اليداؿ فى مخحمة التعمضع
فى ضػء التخاث البحثى الدػسضػلػجى حػؿ التعخيف اإلجخائى لمذباب فإف الػرقة . لحا ف( 6)

عاما كتختفع بدقفيا  18الخاىشة عمى قشاعة عمسضة ككاقعضة بأف تكػف الفئة العسخية لمذباب مابضغ 
 عاما . 35حتى 

 ثقافة السخجرات فى الخيف-2
كتقالضج كبضئة السجتسع كأسالضبو فى تعتبخ الثقافة السكػف االجتساعى الحػ يعكذ فكخ كعادات 

عغ أنساط الدمػؾ التى يتعمسيا  –سػاء العامة أك الخاصة  –الترخؼ كالتعبضخ . كتعبخ الثقافة 
الفخد مغ خبلؿ عزػيتو فى جساعة اجتساعضة معضشة . كسا تعبخ عغ اختضارات الفخد السبشضة عمى 

كضفضة التى يخػ بيا ذاتو كمجتسعو . ما لجيو مغ معارؼ كمضػؿ كتفزضبلت كاتجاىات, كعمى ال
باإلضافة إلى ما يبتكخه األفخاد مغ أسالضب لتحقضق اإلشباع لبلحتضاجات الشفدضة كاالجتساعضة 
لمتكضف مع الطخكؼ البضئضة. كسا تذسل ثقافة الفخد العامة كالفخعضة عمى األنساط األساسضة 

ات الدمػكضة الستبادلة بضغ األفخاد لمعبلقات االجتساعضة كشبضعة الػالء كاالحتخاـ كالتػقع
 .(7)كالسجتسع

كتذكل السكػنات الثقافضة ذات العبلقة بقزضة السخجرات نػعا مغ أنػاع الثقافات الفخعضة التى تسضد 
حضاة جساعة ما داخل السجتسع األكبخ . كتتدع ىحه الجساعة بخرائز محجدة قج ال تقخىا 

كإف كانت , سالضب تختمف عسا ىػ متبع فى ىحه الثقافةكسا قج تشتيج أ, الثقافة العامة الدائجة



 

 

278 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

تذتخؾ معيا فى بعس األنساط الدمػكضة األخخػ . كفى ىحا اإلشار يؤكج "عمى جمبى" عمى أف 
ىى ثقافة فخعضة فى  –سػاء ما يتعمق مشيا بالتعاشى أك التػزيع أك االنتذار –ثقافة السخجرات 

أىجافيا تتػحج مع أىجاؼ الثقافة العامة لمسجتسع . كسا  إشار السجتسع .  كإف كاف ىحا ال يعشى أف
ذلظ ألنيا تختكد ؛ يخػ أيزا أف ثقافة السخجرات ىى ثقافة رافزة كمزادة لثقافة السجتسع العامة
 عمى مجسػعة مغ األفكار التى تتعارض مع مرالح السجتسع كأىجافو .

ضة قج تتحػؿ إلى ثقافة مزادة حضشسا بضشسا يذضخ "عمى لضمة" إلى أف ثقافة السخجرات كثقافة فخع
تتجسع حػليا العشاصخ األكثخ تصخفا كانحخافا عغ الثقافة العامة .عشج ذلظ تربح ثقافة رافزة 

 .(8)كىشا تدقط العػامل السذتخكة بضشيا كبضغ الثقافة العامة , لثقافة السجتسع كمتسخدة عمضيا
اعتبارىا ثقافة الجساعة أك الجساعات كمغ ىشا يسكغ تحجيج مفيػـ كعشاصخ ثقافة السخجرات ب

, الفخعضة التى تختبط بالسخجرات عمى نحػ يتخاكح ما بضغ التعاشى كاإلدماف ك التػزيع كاالتجار
كلحلظ تعج ىحه الثقافة فخعضة فى إشار السجتسع األكبخ . كلسا كانت الثقافة بسثابة ندق يتذكل 

كأف لكل , كثالثة نطامضة, ة أك مثالضة (كأخخػ معشػية )فكخي, بضشيا مادية, مغ عجة عشاصخ
, الػحجة الرغخػ )سػاء عمى السدتػػ السضكخك , عشرخ مغ ىحه العشاصخ كضائفو الستبايشة

السجتسع السحمى أك السجتسع )( أك عمى السدتػػ  الساكخك , جساعة السخجراتالجساعة الفخعضة
مغ العسػمضة كاالنتذار بضغ  فإنو مغ السحتسل أف تتستع بعس ىحه العشاصخ بجرجة, األكبخ(

كتديع فى تحقضق االندجاـ كالتكامل بضغ , جساعات متعاشى السخجرات كجساعات السجتسع األكبخ
ثقافة السخجرات الفخعضة كثقافة السجتسع األكبخ. كسا أنو مغ السحتسل أف تتستع بعس مغ تمظ 

ت السجتسع األكبخ.كمغ العشاصخ بجرجة مغ الخرػصضة كالتسضضد لجساعات السخجرات عغ جساعا
أك حتى مزادة لثقافة السجتع , ثع اإلسياـ فى أف تكػف ثقافة جساعة السخجرات ثقافة رافزة

األكبخ . كسا قج تذتسل ثقافة السخجرات عمى عشاصخ ثقافضة بجيمة تديع فى أداء كضائف معضشة 
 .(9)ليحه الجساعات الفخعضة التدتصضع ثقافة السجتسع القضاـ بو

يسكغ أف تعتبخ ثقافة السخجرات إحجػ الثقافات الفخعضة السشدحبة مغ الثقافة , السشصمقكمغ ىحا 
كمجرسة كإعبلـ , مغ أسخة, العامة التى تعتسج عمى معصضات مختمف مؤسدات التشذئة االجتساعضة

كمع تجنى الكفاءة الجاخمضة كالخارجضة , كمع تخاجع أدكار بعس ىحه السؤسدات, ....إلخ
كضعف الجكر التحرضشى كالػقائى لؤلسخة التى باتت تعسل مغ أجل إشباع , مضعلسؤسدات التع

قمت التحرضشات الجاخمضة التى كانت تحسى األشفاؿ , االحتضاجات السادية فى ضل الخرخرة
مشيا الثقافة الدمبضة , مسا ساعج عمى عمى تكػيغ ثقافات سمبضة مختمفة, كتحج مغ انحخافاتيع
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ذلظ أيزا تقشضات االتراؿ كاإلعبلـ الحجيثة إذ أنيا اشتسمت عمى كقج ساعج فى , لمسخجرات
الكثضخ مغ القضع الدمبضة التى ال تتدق مع الثقافات العامة ككػنت ثقافة خاصة بيا مثل ثقافة 

كراتفاع تكالضف , كالتفكظ األسخػ , كقج ساعج فى ىحا أيزا جساعة رفاؽ الدػء, تعاشى السخجرات
 .(10)السعضذة
اسة الخاىشة إجخائضا بثقافة السخجرات بأنيا تمظ السعارؼ كالقضع كالسعتقجات  كالترػرات كتعشى الجر 

الذائعة فى الخيف عغ السخجرات كالتى تجفع الذباب إلى التعامل معيا كتذسل تمظ الثقافة 
عشرخيغ أساسضضغ ىسا األكؿ: عشرخ مادػ  كيذسل السخجرات بأنػاعيا السختمفة ككسائل 

الثانى : عشرخ معشػػ كيذسل السعارؼ كالسعتقجات , السدتخجمة فى التعاشى كأسالضب كالصخؽ 
كاألفكار الذائعة عغ السخجرات كالتى قج تتزسغ معتقجات حػؿ أضخارىا كفػائجىا كتبخيخات 

 فى السجتسع الخيفى بذكل عاـ كلجػ الذباب تحجيجا., التعاشى كقبػؿ القخية أك رفزيا ليا
 ة :األسمػب السشيجى لمجراس-2

تخجع األىسضة تع االعتساد عمى األسمػب الكضفى كذلظ باستخجاـ شخيقة دراسة الحالة ؛حضث 
إلى إمكانضة رسع صػرة كمضة لسجتسع البحث كعبلقاتو الستشػعة  -لجراسة الحالة  -السشيجضة

كأكضاعو الثقافضة فسغ الذخكط السشيجضة لجراسة الحالة دراسة الطاىخة فى سضاقيا االجتساعى 
حضث ؛ كالثقافى بيجؼ الكذف عغ العبلقات الدببضة بضغ أجداء الطاىخة كالعػامل التى تؤثخ فضيا

إنيا ستداعج عمى تمسذ الجالئل كالسؤشخات التى تكذف عغ ىحه السعالع باستجبلء الدضاؽ 
االجتساعي مغ ثقافة السجتسع كىشا يطيخ السجتسع فى صػرة كمضة يختبط فضيا الدمػؾ االجتساعى 

افة السجتسع بسا تذسمو تمظ الثقافة مغ عادات كتقالضج كقضع كآراء كاتجاىات سائجة تسكغ مغ بثق
حضث إنيا ال تكتفى بالػصف الخارجى لمطاىخة فزبًل عغ أنيا ؛ معخفة األسباب الحقضقضة لمطاىخة

 كسا تتسضد بإبخاز التحمضل الكضفى لمطاىخة, تداعج عمى فيع ديشامضات الطاىخة مجاؿ الجراسة
 كالػصػؿ إلى مديج مغ الجقة كالعسق.

  *أدكات جسع البيانات-3
اشتسل عمى مجاالت الجراسة السختمفة كالتى تتسثل فى , تع استخجاـ دلضل دراسة حالة كأداة لمبحث

الحالة , الحالة االجتساعضة, الدغ): الخرائز االجتساعضة كاالقترادية لحاالت الجراسة كىى 
, كجػد أفخاد متعاشضغ داخل األسخة, الجخل كمجاالت اإلنفاؽ, لسيشةالتعمضسضة ,حجع األسخة, ا

أما السحػر الثانى فقج ركد عمى أبعاد ثقافة السخجرات ىى )السعخفة بالسخجرات , كصمة القخابة (
 الفئات العسخية كالسيشضة التى يشتذخ بضشيا تعاشى السخجرات ,, كمرادر السعخفة, كمجػ انتذارىا
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أ.د /ليمى عبج )تحكيع دليل دراسة الحالة مسغ ليع خبخة بالعسل فى ىحا السجاؿ كىع   *تع
أ.د/ىالة رمزاف أستاذ ، أ.د/إنعاـ عبج الجػاد مدتذار بالسخكد، الجػاد مدتذار بالسخكد

 بالسخكد(.
 كاألنػاع األكثخ أنتذارا بالقخية كتأثضخ كل مشيا, قبػؿ أك رفس مجتسع القخية 

 األسباب الجافعة, مشاسبات التعاشى, تبخيخ الجيشى لياال, لمسخجرات
, األثار الستختبة عمى التعاشى, السعتقجات فى الفائجة كالزخر, شخؽ كأسالضب التعاشى, لمتعاشى 

 أسالضب السػاجية مغ كجية نطخ الحاالت (
 مجالت الجراسة -4
 السجاؿ الجغخافى - أ

بسحافطة القمضػبضة لتكػف مجاال لمجراسة السضجانضة. تع اختضار قخية سشجيػف التابعة لسخكد قمضػب 
ككانت مغ أىع األسباب التى شجعت عمى إجخاء الجراسة السضجانضة فى ىحه القخية تحجيجا تػافخ 

لحا تع , الطخكؼ السضدخة إلجخاء البحث أىسيا أف ىحه القخية ىى التى تقصغ الباحثة فضيا
 حاالت الجراسة.االستعانة باإلخباريضغ فى الػصػؿ إلى 

 السجاؿ البذخػ -ب
( حالة مغ الذباب الستعاشضغ لمسخجرات, كقج أستقخ رأػ الباحثة 15بمغ حجع حاالت الجراسة )

 ؛ " كخة الثمج "عمى أختضار الحاالت مغ قخية الجراسة بأستخجاـ أسمػب
حاذيخ نتضجة لسا كاجيتو مغ صعػبات جسة, إذ أف إقخار الستعاشضغ بدمػؾ التعاشى يحػشو م
فقج أتخحت , كمخاكؼ عجيجة مغ جانبيع مسا جعل مغ السدتحضل كضع إشارا تدحب مشو العضشة

الباحثة مجسػعة مغ اإلجخاءات تسيضجا ألختضار الحاالت فبعج أف أستقخ الخأػ عمى القخية مجاؿ 
لبضانات تع االستعانة بسجسػعة مغ اإلخباريضغ مغ كبار الدغ السمسضغ بكثضخ مغ ا, الجراسة الخاىشة

كالسعمػمات عغ ضخكؼ القخية كأكضاعيا كحاالت الجراسة خاصة مغ تتػافخ فضيع الدعامة كالقضادة 
كقج شمبت مشيع التعخؼ عمى الذباب الحيغ يتعاشػف السخجرات كبيحا , كالسذيػد ليع باألخبلؽ

حتى تػقفت األسمػب تع التػصل إلى الحالة األكلى التى قامت بالتعخيف بالحالة الثانضة كىكحا 
 حالة كىػ العجد الكمى لحاالت الجراسة الخاىشة. 15الكخة بعج أف بمغ عجدىع 

 السجاؿ الدمشى  -ج
 .2021حتى نياية شيخ يشايخ  2020استغخقت الجراسة السضجانضة شيخا مغ نياية شيخ ديدسبخ 
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 ثالثا:  الشتائج 
 الخرائز الجتساعية كالقترادية لحالت الجراسة : -1
 الشػع  - أ
ضخ البضانات أف ضاىخة السخجرات ضاىخة ذكػرية باإلساس فقج جاءت جسضع حاالت الجراسة مغ تذ
كيتدق ذلظ مع ما تػصمت إلضو العجيج مغ الجراسات السعشضة التى كذفت عغ أف الحكػر , الحكػر

 .(11)ىع األكثخ إقباال عمى  تعاشى السخجرات
 الدغ  - ب

 19حضث تخكدت فى السخحمة العسخية مغ ؛ الجراسةتقاربت الفئات العسخية لمذباب مغ حاالت 
مسا يعشى استشفاذ شاقة الذباب كتبجيج جيػدىع باعتبارىع مدتقبل مرخ حزخىا , عاما 35حتى 

 . كريفيا كركائد نيزتيا
 الحالة التعميسية -ج

يعج التعمضع متغضًخا أساسًضا فى فيع أكضاع األسخ السعضذضة فى الخيف تحجيًجا, كمؤشًخا مغ 
لسؤشخات الجالة عمى السدتػػ السعضذى كالصبقى لؤلسخة, ألنو يعكذ الدضاؽ االجتساعى كالثقافى ا

لمتجسعات الدكانضة, باإلضافة إلى أنو يمعب دكًرا أساسًضا فى التغضخات السيشضة كالقضسضة كغضخىا مغ 
جراسة أف الشدبة . كتذضخ البضانات الخاصة بالحالة التعمضسضة لحاالت ال(12)اختضارات داخل األسخة

يمى ذلظ  فئة , % (40حاالت بشدبة  6األكبخ مغ الحاالت حاصمضغ عمى مؤىل متػسط )بػاقع 
أما باقى الحاالت فسغ الحاصمضغ عمى مؤىل جامعى , %(33.3حاالت بشدبة  5األمضضغ )بػاقع 
مسا يعشى أف تعاشى السخجرات يشتذخ بضغ السدتػيات , %(26.7حاالت بشدبة  4)بػاقع 
لتعمضسضة السختمفة  كيتدق ذلظ مع ما تػصمت إلضو نتائج العجيج مغ الجراسات السعشضة أف ا

التعاشى يشتذخ بضغ السدتػيات التعمضسضة السختمفة كإف كاف يتشذخ أكثخ بضغ السدتػيات التعمضسضة 
 .(13)السشخفزة كالستػسصة

   الحالة الجتساعية -د 
فى إقباؿ الذخز عمى تعاشى السخجرات, كتبشى ثقافتيا  تمعب الحالة االجتساعضة دكًرا أساسًضا

حضث يفتخض أنو كمسا كانت الحالة االجتساعضة )العائمضة( لمفخد سػية, كذات درجة عالضة ؛ الدائفة
تذضخ . ك (14)شكمت بحلظ درًعا يحسى الفخد مغ الػقػع فى دائخة التعاشى, مغ االستقخار كاالشسئشاف

, %(66.7حاالت بشدبة  10ى حاالت الجراسة مغ الستدكجضغ )بػاقع أف أكثخ مغ ثمثإلى الشتائج 
كىحا ما يعكذ ثقافة السجتسع الخيفى التى تجفع الذباب إلى الدكاج فى سغ مبكخ كما يشتج عغ 
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, مسا يعكذ الزغػط االقترادية التى يتعخض ليا الستدكجػف , ذلظ مغ تحسل السدئػلضة مبكخا
مغ ىحا الػاقع.أما باقى الحاالت فيع مغ فئة مسغ لع يدبق ليع لحا تربح السخجرات آلضة لميخكب 

كتكاد تتفق ىحه الشتضجة مع ما تػصمت إلضو , %(33.3حاالت بشدبة  5)الدكاج " األعدب" بػاقع 
 .(15)العجيج مغ نتائج الجراسات أف السخجرات تشتذخ بضغ الستدكجضغ كمسغ لع يدبق ليع الدكاج

 حجع األسخة  -ق
األسخة أحج األبعاد األساسضة التى تديع فى فيع خرائريا  كأكضاعيا, فيػ مغ ناحضة يعج حجع 

يداعج فى تحجيج حجع قػة العسل داخميا )ذكػًرا كإناًثا(, كمغ ناحضة أخخػ يؤثخ فى معجؿ 
(  حاالت 10. كتذضخ البضانات إلى أف )(16)اإلعالة, كما يختبط بو مغ أعباء يتحسميا أرباب األسخة

أما باقى الحاالت  يتخاكح حجع , ( أفخاد5-3)% يتخاكح عجد أفخادىا مغ 66.7راسة بسدبة مغ الج
كتجلشا ىحه البضانات عمى االرتفاع الشدبى لحجع األسخ لحاالت , ( أفخاد8-6األسخة فضيا مغ )

يتأثخ بيا جسضع أفخاد األسخ, فى ضل الفقخ , الجراسة, مسا يعكذ ضغػشا اقترادية كاجتساعضة
كما يتختب عمى ذلظ مغ ارتفاع ندبة اإلعالة كبالتالى عجـ , يعانى مشو الخيف السرخػ الحػ 

كفاية دخل األسخة إلشباع حاجاتيا األساسضة  مسا قج يديع فى حجكث تػتخات داخل األسخة, 
األمخ الحػ يجعل مغ السخجرات آلضة مغ آلضات اليخكب مغ ىحا الػاقع, كتتفق ىحه الشتضجة مع 

 (.17)لجراسات السعشضة بقزايا السخجراتالعجيج مغ ا

 السيشة:-ك
حضث تؤثخ فى قضع األفخاد  ؛ تعج السيشة مغ السؤشخات الجالة عمى السكانة االقترادية كاالجتساعضة 

كأخبلقيع كالدضاؽ االجتساعى السحضط بيع, كلحلظ مغ الستػقع أف أػ تغضضخات فى التخكضب السيشى 
, كتذضخ البضانات إلى أف جسضع حاالت الجراسة (18)كاختضاراتيعلؤلفخاد قج يشعكذ عمى قضسيع 

%(, يمى ذلظ 60حاالت بشدبة  9فقج جاء فى السختبة األكلى العساؿ كالحخفضضغ بػاقع ), يعسمػف 
حاالت بشدبة  5صاحب مدرعة دكاجغ " )بػاقع , صاحب محل, مغ يعسمػف أعساؿ حخة " بقاؿ

% بػاقع 6.7"كالسحامى كفشى ديكػر " بمغت ندبتيع %(, أما مغ يعسمػف فى ميغ فشضة 33.3
حالة كاحجة فقط, . كتعكذ ىحه البضانات تجنى األعساؿ التى يقػـ بيا حاالت الجراسة, كيختبط 

كالعسل الذاؽ الحػ , ذلظ بذضػع ثقافة زائفة حػؿ السخجرات فى أنيا تداعج عمى تحسل الستاعب
دة, كىحا يفدخ كجػد تعاشى السخجرات بضغ أصحاب يدتغخؽ فتخات أشػؿ مغ فتخات العسل السعتا

السيغ الحخفضة, كالعاممضغ  بالسرانع  كالدائقضغ, مسا يعشى شضػع ضاىخة السخجرات كاختخاقيا 
 لقصاعات ججيجة فى القخية السرخية.
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 الجخل  -ز
يعج الجخل أحج السؤشخات اليامة التى تدتخجـ فى تحجيج السدتػػ  االقترادػ كاالجتساعى 

, كتػضح البضانات أف أكثخ (19)سخة, الرتباشو بالقجرة السادية ليا عمى إشباع حاجاتيا األساسضةلؤل
 مغ نرف حاالت الجراسة

 2000إلى أقل مغ  1000%( يتخاكح الجخل الذيخػ لؤلسخة ما بضغ )40حاالت بشدبة  6)بػاقع 
حاالت بشدبة  3 جشضو( بػاقع 3000-2000يمى ذلظ مغ يتخاكح دخميع الذيخػ مغ ), جشضو(
% 40حاالت بشدبة  6جشضو( بػاقع 5000 -3000ثع يأتى مغ يتخاكح دخميع مغ ), 20%

كىػ أمخ يعشى كجػد , كتعكذ تمظ البضانات االنخفاض الشدبى لسدتػيات الجخل لحاالت الجراسة
 .كالتى قج تعج مغ العػامل الجافعة لمتعاشى , ضغػشا اقترادية كاجتساعضة عمى حاالت الجراسة

 مجالت اإلنفاؽ  -ح
كقج تخاكح حجع ىحا , جاء "التجخضغ" فى السختبة األكلى مغ بضغ مجاالت اإلنفاؽ لحاالت الجراسة

أتى فى السختبة الثانضة اإلنفاؽ عمى "السخجرات "  فقج تخاكح , جشضو( 600-300اإلنفاؽ مابضغ )
ى بعج ذلظ اإلنفاؽ عمى ثع يأت, جشضو ( مغ السرخكؼ الذيخػ  500-100حجع اإلنفاؽ مابضغ )

يمضو التخفضو . كتجلشا , يمى ذلظ اإلنفاؽ عمى السبلبذ, "الغحاء " كالذاػ كالقيػة" فى السختبة الثالثة
ىحه البضانات عمى أف التجخضغ ىػ البػابة األكلى فى الصخيق نحػ تعاشى السخجرات كإدمانيا, كىػ 

الحضاة, كإثبات الحات مغ كجية نطخ ما  قج يكػف أسمػبا مغ أسالضب مػاجية صعػبات 
 . (20)الستعاشضغ, األمخ الحػ يجعمو أسضخ العادة, كبحلظ قج يديل الصخيق أماـ عسمضة التعاشى

 كجػد أفخاد متعاشيغ داخل األسخة كصمة القخابة  -ؾ
فقج جاء األب ؛ كذفت البضانات عغ أف نرف حاالت الجراسة يػجج داخل أسخىع أفخاد متعاشضغ

ثع يأتى "األخ"  فى السختبة الثانضة  يمى , %(33.3حاالت بشدبة  4ختبة األكلى )بػاقع فى الس
حضث أكجت إحجػ حاالت الجراسة أف " عسى بضتاجخ فى ؛ ذلظ" العع ك الخاؿ" فى السختبة الثالثة

كىػ مايذضخ إلى ىذاشة الحضاة األسخية فى , السخجرات ". كيكذف ذلظ عغ غضاب القجكة الحدشة
ألسخ بالقخية بحضث ال تذكل إشارا اجتساعضا يشذىء الفخد كفق قضع سػية أك تذكل حاجدا بعس ا

كيتدق ذلظ مع ما أشارت إلضو نتائج , أك درعا يحسضو مغ الػقػع فى بخاثغ التعاشى كاإلدماف
 . (21)إحجػ الجراسات التى أجخيت حػؿ ثقافة السخجرات لجػ الفقخاء فى الدضاؽ اليامذى

 افة" السجتسع كالفخد "بالسخجراتأبعاد ثق - 2
 ع ػػػأك تدبغ عمضيا معانى ججيجة لمتخكيج لقض, تيجؼ ثقافة السخجرات إلى نفى كتشحضة قضع مقاكمة ليا
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تجعع كجػد السخجرات تختبط غالبا بالثخكة كالشفػذ كالستعة كالتسضد؛ حضث جعمت الستعاممضغ مع 
يخكف فضيا مشافع كمرالح  –كاألخبلقى عمضيع كبغس الشطخ عغ حكسشا القضسى  –السخجرات 

كيدعػف فى الػقت نفدو إلى تججيج بعس , كيدعػف إلى إيجاد سضاؽ ثقافى مػات لتحقضقيا
فى اتجاه استقصاب كغػاية متعاممضغ ججد, بسا يديج مغ احتساالت , عشاصخ ثقافة السخجرات

 . (22)كاجتساعضا , اتداع أسػاؽ السخجرات مكانضا
 بالسخجرات كمجى انتذارىا فى القخيةالسعخفة -أ

كسا أكجكا عمى انتذارىا فى القخية خاصة عمى , أجسعت حاالت الجراسة عمى معخفتيع بالسخجرات
أما االتجار فمضذ مشتذخا بشفذ القجر . كبالشدبة لؤلنػاع الستشذخة بالقخية فقج , مدتػػ التعاشى

سثل فى " الحذضر" الحػ يأتى فى السختبة أجسعت حاالت الجراسة عمى أف ىشاؾ أنساط متعجدة تت
أف القشب  2014األكلى كيتدق ذلظ كفق ماجاء فى تقخيخ األمع الستحجة لمجخيسة كالسخجرات عاـ 

حضث يتخاكح معجؿ انتذاره الدشػػ ؛ أك " الحذضر " مغ أكثخ السخجرات غضخ السذخكعة استعساال
ا يعتبخ القشب أك" الحذضر أكثخ %, كشبقا لسشطسة الرحة العالسضة أيز5, %2.6مابضغ 

السخجرات شضػعا فى العالع . أما عمى مدتػػ السجتسع السرخػ فػفقا لمسدح القػمى لمسػاد 
% جاءت 4.9فإف ندبة تعاشى السػاد السخجرة بمغت  2015السؤثخة عمى الحالة الشفدضة لعاـ 

" , %لؤلفضػف 0.9ك, %19يمى ذلظ البانجػ , % مغ إجسالى ىحه الشدبة79ندبة الحذضر 
,ثع يأتى فى السختبة الثانضة  (23)دككػ " , كمة, % مذتقات " بشديغ0.2ىضخكيغ كمػرفضغ " ك

ثع األفضػف " كإلى جانب ذلظ يشتذخ تعاشى العقاقضخ , "البانجػ "حدب ما أكجتو حاالت الجراسة
مغ ذلظ اتداع  كيدتخمز, اإلبتخؿ ", التامػؿ, األكماتخؿ, كاألقخاص السخجرة مثل " التخامادكؿ

كقج يختبط ذلظ , معارؼ حاالت الجراسة حػؿ األنػاع السشتذخة بالقخية كالستجاكلة بضغ الذباب
عمى القخية السرخية برػرتيا التقمضجية فقج أصبحت مجاال مفتػحا فى  بالتحػالت التى شخأت

مدتػػ  أك عمى, عبلقتيا بالقخػ كالسخاكد السحضصة بيا نتضجة لتػافخ كسيػلة السػاصبلت
 العبلقات االجتساعضة كبشاء القضع داخميا

 الفئات العسخية كالسيشية التى يشتذخ بيشيا تعاشى السخجرات -ب 
أكجت جسضع حاالت الجراسة عمى أف تعاشى السخجرات يشتذخ بضغ كافة الفئات كالذخائح العسخية 

جراسة عمى أف ىشاؾ السختمفة فى القخية كتحجيجا الذباب مغ الحكػر كقج أكجت بعس حاالت ال
فقج عبخكا عغ ؛ إناث يتعاشػف السخجرات عشجما تكػف الطخكؼ مبلئسة خاصة فى جمدة التعاشى

ذلظ " فى بشات كستات بتضجى تذخب بذ السيع نكػف احشا مأمشضغ ليع السكاف كػيذ كفى مشيع 
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 15ألقل مغ كساف بضذتغمػا مع التجار المى بشتعامل معاىع ", كسا يشتذخ أيزا بضغ األشفاؿ ا
كبضغ متػسصى ككبار الدغ " مسا يعشى أف تعاشى السخجرات ال يقترخ عمى فئة أك شخيحة , عاـ

كسا أجسعت حاالت الجراسة أف تعاشى السخجرات يشتذخ بضغ الفئات كالذخائح , عسخية دكف أخخػ 
عس حضث أفادت " أف كل الشاس بتتعاشى مخجرات النشا معخكفضغ لب؛ السيشضة السختمفة أيزا

بضبقى قاعج معانا فى فخح أك أػ مشاسبة السجرس كالسيشجس كالجكتػر كالسحامى كالشقاش كالدباؾ 
كالشجار كالدػاؽ كغضخىع" كتجلشا ىحه البضانات عمى اختخاؽ السخجرات جسضع الفئات كالذخائح 

تابع كيتفق ذلظ حدب تقجيخات السكتب السعشى بالسخجرات كالجخيسة ال, االجتساعضة داخل القخية
% مغ الدكاف خاصة 7.5% إلى 3.5ممضػف شخز مشيع  250-155لؤلمع الستحجة أف مابضغ 
عاـ يتعاشػف مػاد غضخ مذخكعة كلػ لسخة كاحجة عمى  64 -15مغ يتخاكح أعسارىع ما بضغ 

 . (24)األقل
 مرادر السعخفة بالسخجرات - ج

" ىع  السرجر الخئضذ لمسعخفة أجسعت الغالبضة العطسى مغ حاالت الجراسة عمى أف " األصجقاء 
كتسارس عمضيع , فيع يسثمػف السخجعضة األساسضة ألعزائيا, بالسخجرات قبل الخبخة السباشخة بيا

كيؤدػ تأثضخىا عمى جساعات , تأثضخا قػيا فى صضاغة اآلراء كتذكضل االتجاىات نحػ السخجرات
بل كإلى صضاغة قضع ججيجة  الستعاشضغ لضذ فقط إلى إضعاؼ السعايضخكالقضع الزابصة لمدمػؾ

يأتى بعج ذلظ " السشاسبات االجتساعضة كاألباء" فى السختبة الثانضة , (25)تبخز كتجعع سمػؾ التعاشى
ككسرجر آخخ لسعخفتيع  بالسخجرات . كىػ أمخ يعشى أف األسخة تمعب دكرا كبضخا فى سمػؾ 

ا تآتى كسائل األعبلـ " الدضشسا كأخضخ , األبشاء الحيغ ساركا عمى درب األباء كاألخػة كاألقارب
مسا يعشى تعجد كتشػع مرادر , كالتمضفديػف " كسرادر لمسعخفة بالسخجرات لجػ الذباب فى القخية

كتذكل تمظ السرادر أنداؽ مختمفة لمتفاعل االجتساعى بالقخية مسا يجعل , السعخفة بالسخجرات
  .تعاشضيا كإدمانياالذباب فئة مدتيجفة لئلقجاـ عمى السخجرات كالتذجضع عمى 

 األنػاع األكثخ انتذارا بالقخية كمرادر الحرػؿ عمييا -د
أفادت حاالت الجراسة أف "الحذضر" ىػ أكثخ أنػاع السخجرات انتذارا فى القخية بذكل عاـ كلجػ 

 200-100حضث يتخاكح سعخه مابضغ "؛ كقج يكػف ذلظ بدبب انخفاض سعخه, الذباب تحجيجا
كيصمق عمى الحذضر , كعجـ كجػد رقابة أمشضة بالقخية, كسيػلة الحرػؿ عمضو, جشضو لمرباع  "

 أما عغ مرادرالشخمة ", , الصضارة, الشجسة, حسراية, بعس األسساء الحخكضة مثل " كابتذضشػ
عمضيا فقج أكجت الحاالت عمى  أنيع يحرمػف عمضو مغ تجار داخل القخية أك مغ   الحرػؿ
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كفخ , رة ليا مثل "  قخية سشجبضذ ككػـ الدسغ كالجعافخة بالقمضػبضةبعس السشاشق كالقخػ السجاك 
كسا أكجت , مشرػر التابعة لسخكد شػخ بسحافطة  القمضػبضة, قخية العقػلة التابعة لسحافطة الذخقضة

أيزا بعس الحاالت عمى أنيع يحرمػف عمضو دلضفخػ  مغ بعس التجار أك الجيمخ كىع السػزعضغ 
عغ ذلظ بقػليع " أنا بصمب الحذضر أك البانجػ مغ التاجخ بالتمضفػف لمسخجرات كقج عبخكا 

كبالحات المى فى البمج مسكغ يبعتمى حج تابع لو دلضفخػ كياخج حدشتو" . كيعكذ ذلظ مجػ 
الديػلة كالضدخ فى الحرػؿ عمى السخجرات مسا يعشى كفخة السعخكض مشو ككثخة الصمب أيزا . 

, شخقاكػ , سػيدى, ريحانى, دسضاتو بالقخية مثل " مشجاكػ يأتى بعج ذلظ البانجػ كتتعجد م
كإلى جانب الحذضر كالبانجػ فالبعس يتعاشى العقاقضخ كاألقخاص السخجرة مثل " , فبلحى"
الرخاصضخ", ككحلظ الخسػر كالبضخة أك" السضة " كسا , اإلبتخؿ, التامػؿ, األكماتخؿ, التخامادكؿ

القخية تعخؼ جسضع أنػاع السخجرات, كإف كاف الحذضر  كىػ أمخ يعشى أف, يصمق عمضيا بالقخية
حضث أكجت ؛ ىػ أكثخىا شضػعا كتجاكال كتختمف ىحه الشتضجة مع ماتػصمت إلضو بعس الجراسات

 .(26)أف البانجػ ىػ األكثخ أنتذارا
  القبػؿ كالخفس( )نطخة مجتسع القخية لمسخجرات -ق

تتدع بالقبػؿ االجتساعى لجػ كثضخ مغ الفئات أشارت جسضع الحاالت إلى أف السخجرات بالقخية 
كيتع التعامل معيا فى بعس االحضاف عمى أنيا ضخكرة مغ ضخكرات , كالذخائح االجتساعضة

% رفس ألف كل كاحج بضعانى 1% قبػؿ ك99فقج  عبخت بعس الحاالت عغ ذلظ " أف , الحضاة
فضيا بأنو يذخب مخجرات  مغ مذكمة فسضر بأيجه حاجة فالحل أنو يخخج مغ الحالة المى ىػ

أما الشاس المى بتخفس  السخجرات بضخفزػىا ألنيع , عذاف يشدى شػية السذاكل المى عاير فضيا
متعربضغ, ألنيا بقت عادة بالحات فى السشاسبات زػ األفخاح فى البمج أنا مجبخ عذاف أعسل 

, ش ىضحزخلى الفخحكاجب لمشاس المى جاية تجاممشى فإف معسمتر كجه بضتقاؿ عمضا بخضل كمحج
بقت حاجة عادية كل الشاس فى البمج فى السشاسبات بتجضب الحذضر كالبانجػ كيتػزع عمى 
السعازيع عذاف يباف أنو راجل كخيع كساعات لػ كاحج عشجه فخح مسكغ حج يجضب الحذضر 
بة كالبانجػ ىجية عذاف يػزعيا فى الفخح كتحضة لزضػفو, انا الـز لػ حج عدمشى عمضيا فى مشاس
الـز أرد لو الػاجب بتاعو كأعدمو عمى السخجرات فى أػ مشاسبة لضا " مسا يعشى أف السخجرات فى 

السعتادة كالزخكرية كقج يتدق ذلظ مع نتائج إحجػ , القخية أصبحت جدء مغ الحضاة الضػمضة
ضعضة الجراسات التى أجخيت عغ السخجرات لجػ الفقخاء اليامذضضغ أف الستعاشى يخػ أف حالتو الصب
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كالدػية التتحقق إال بتعاشى السخجرات مسا يعكذ أف السجتسع اليدتشكخ فعل التعاشى  فقج 
 . (76)أصبح التعاشى نػع مغ قزاء كقت الفخاغ ككػجاىة اجتساعضة فى مجتسع القخية 

 التبخيخ الجيشى لمسخجرات  -ك 
كعمى الخغع  , يرعب إنكاره فإف كجػده, يعج الجيغ قاعجة أساسضة لؤلخبلؽ السشطسة لمحضاة الضػمضة

إال أف جسضع , مغ أف حاالت الجراسة يعتبخكف السخجرات إحجػ مفخدات الحضاة الضػمضة كالزخكرية
الحاالت أفادت أف  السخجرات حخاـ شخعا كمغ ثع فإنيع يحاكلػف إضفاء صفة الذخعضة عمضيا 

اـ بذ انا كالشاس المى  كيؤكج ذلظ أحج الستعاشضغ بقػلو " احشا عارفضغ أف كل السخجرات حخ 
بتذخب معايا شايفشيا حبلؿ عذاف بششبدط كاحشا بشذخبيا كبتشدضشا ىسػمشا" كيذضخ أخخ " ىى حخاـ 
بذ احشا ىشعسل ايو بشصمع ىسشا فضيا كبششبدط كاحشا بشذخبيا مر احدغ لسا ابقى مجـخ كأسخؽ 

حاجة حػالضشا يعشى مر أك أقتل  كبعجيغ ىى مر بتفقجنا كعضشا اه مبدػشضغ لكغ حاسضغ بكل 
كيزضف أخخ"إذا كانت حخاـ أديشا , بتغضب العقل بالحات الحذضر ألنو عامل زػ الدجايخ"

بشحخقيا كإف كانت حبلؿ أديشا بشذخبيا " . كتجلشا ىحه البضانات كجػد صخاع بضغ حاالت الجراسة ما 
الدضاؽ االجتساعى لمقخية  كيسكغ فيع ىحا التبخيخ بالشطخ إلى, بضغ تحخيع السخجرات كتبخيخىا ليع

الحػ جعل مغ السخجرات إحجػ ضخكرات الحضاة كعشرخ رئضذ ليا ال يسكغ االستغشاء عشو 
كإذا اقتخبشا مغ القضع ذات الرمة باإلقجاـ أك اإلحجاـ عغ التعامل مع السخجرات نججىا , كاستبعاده

حتى يشترخ أحج , سفضج كالزارال, تكاد تتخكد فى مجسػعة مغ الثشائضات القضسضة : الحخاـ كالحبلـ
كالتى نتجت عغ حراد , أقصاب كل ثشائضة فى ضػء القضع التى يتبشاىا الذخز كيعتقج فضيا

كإذا كاجو الذخز مػقفا تتعارض فضو القضع كيرعب , مسارساتو الدابقة فى السػاقف السختمفة
أبا أك  –كالقضع الذائعة أك تأثضخ أحج األفخاد , فإف السؤثخات الخارجضة, عمضو حل ىحا التعارض
تجفع فى اتجاه حدع االختضار كبرخؼ الشطخ عغ الججكػ السباشخة التى يجركيا  –صجيقا ...إلخ 
, كعمى الخغع مغ معخفتيع عجـ شخعضة السخجرات مغ الشاحضة الجيشضة إال أنيع (28)الذخز بشفدو  

كاإلدماف فيع اليتسكشػف مغ مسارسة أدكارىع  يججكف ليا تبخيخات لبلستسخار فى التعاشى
 كأداء أعساليع دكف تعاشى السخجرات ألنيا أصبحت جدء مغ حضاتيع الضػمضة ., االجتساعضة

  مشاسبات التعاشى  -ز
أشارت حاالت الجراسة إلى أف السشاسبات االجتساعضة عمى اختبلفيا " الدارة كالحديشة " تدتخجـ 

أعضاد  , خصػبة, لضمة الحشة, كتتسثل ىحه السشاسبات فى " األفخاح , شىالسخجرات  كسشاسبات التعا
كفى أكقات , كبعس السأتع, كقعجات األصحاب, لضمة الخسضذ أك الجسعة, العقضقة, السضبلد



 

 

288 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

االنتخابات أثشاء الجمػس مع السخشح"  كقج عبخكا عغ ذلظ " أػ حج عشجه فخح كال مشاسبة الـز 
بضجضبػا حذضر فى , الشاس تضجى كلػ مفضر ماحجش ىضخكح الفخح يجضب فضيا حذضر كمضو عذاف

لػ فخح مافضيػش حذضر ىضقػلػا أنى أنا عامل , عقضقة أك أعضاد مضبلد عذاف الشاس تضجى كتشقصو
فخح أػ كبلـ " احشا دايسا أنا كأصحابى كل يـػ أك أتشضغ بشتجسع كبالحات لضمة الخسضذ أك الجسعة 

عايديغ نيزع أك ناكيضغ عمى حاجة مع الدتات بتػعشا, احشا عشجنا عذاف بشبقى كاكمضغ لحسة ك 
فى البمج  مسكغ يبقى فى فخح كاتشضغ كتبلتة فى لضمة كاحجة كانا الـز احزخ عذاف كمشا عارفضغ 
بعس  كبعجيغ مسكغ أشخب فى فخح أك أتشضغ  كمسكغ أخج حقى ناشف أخج حتة حذضر أك كاـ 

عجة مع أصحابى أك أشخبيا لضمة الخسضذ, لسا بضبقى فى البمج سضجارة ممفػفة أبقى أشخبيا فى قا
انتخابات كبالحات مع مخشح مغ البمج بشخكح نقعج عشجه مسكغ كل لضمة كشبعا القعجة بتحب 

كيدتخمز مغ تمظ البضانات أف ىحا لع يكغ بيجؼ استغبلؿ السػقف أك , الفخفذة كاالنبداط  "
فضربح التعاشى  , ل السذاركة كالسجاممة االجتساعضةأخحه ستارا بقجر ماىػ تعبضخ عغ أحج سب

فى بعس  –تمظ السجاممة التى تأخح , أثشاء تمظ السشاسبات نػعا مغ السجاممة ألصحاب السشاسبة
صضغة إحزار أنػاع مغ السػاد السخجرة كذكل مغ أشكاؿ اليجايا ككشػع مغ أنػاع  –األحضاف 
الدضاؽ الثقافى( التى تحسميا السشاسبات )السعانى أػ كيعكذ ىحا الدمػؾ تغضخ فى القضع ك , التحضة

كتخجع إحجػ الجراسات التى أجخيت حػؿ ثقافة السخجرات فى العذػائضات أف خصػرة , االجتساعضة
 :(29)ذلظ تعػد إلى أمخيغ

: حجكث دكرة لتبادؿ السجاالت كىػ ما أكجتو حاالت الجراسة " اصحابى فى فخح أختى األكؿ -
فمػس كاشتخكا بضيا حذضر كبانجػ كمضة عذاف يجاممػنى كبشعسل كجه فى كل جسعػا مغ بعس 

فسغ الستعارؼ عمضو فى الدضاؽ االجتساعى لمقخية عادة رد السجامبلت , مشاسبة لكل كاحج مششا "
كىحا , فإذا كانت السجامبلت كاليجايا مػاد مخجرة فبل يشبغى أف يكػف رد ذلظ بأقل مشيا, كاليجايا

كيعشى ذلظ استسخارا لمعخض كالصمب فى , التعامل ارتبط بتقالضج كأعخاؼ مجتسعضة يعكذ نسصا مغ
 ما أف تشتيى حتى تبجأ مغ ججيج ., دكرة مكتسمة

, : فضتعمق بأنو إذا كانت السشاسبات االجتساعضة قج مثمت مخحمة يتع التعاشى خبلليا التانى -
أصبحت , يسكغ رصج مخحمة الحقةإال أنو , ككانت تؤخح كحريعة لحلظ الشػع مغ السسارسات

كالعمة كالدتار ىػ إحضاء , بحضث يربح األصل ىػ التعاشى؛ تفتعل فضيا السشاسبات االجتساعضة
حضث يقاـ حفبلت داخل , مسا يعشى أف التعاشى ذاتو قج تحػؿ إلى مشاسبة, مشاسبة اجتساعضة

 مجتسع القخية التى يقػـ بتسػيميا جساعات التعاشى .
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 لجافعة لمتعاشى األسباب ا -ح
تكاد تجسع العجيج مغ الجراسات التى تشاكلت الطخكؼ السيضئة لتعاشى السخجرات عمى أف ثسة 

, إلى التعاشى –كميا أك بعزيا –اجتساعضة كاقترادية كنفدضة كثقافضة ( قج تجفع )عػامل مختمفة 
نتاج الطخكؼ  كيخجع االىتساـ بجكر تمظ العػامل إلى مقػلة أساسضة مفادىا " أف الفخد ىػ

فيػ لضذ بسشأػ عغ تأثضخات الدضاؽ , كاألكضاع االجتساعضة كالبضئضة التى يػلج كيشذأ فضيا
االجتساعى السحضط بو  عمى تكػيشو كنسػه الذخرى كأفكاره كقجراتو العقمضة كاتجاىاتو االنفعالضة 

جاء"  تذجضع  حضث؛ كقج عبخت حاالت الجراسة عغ تمظ العػامل حدب ترػراتيع, (30)كسمػكضاتو
األصجقاء" فى السختبة األكلى  فضقػؿ إحجػ حاالت الجراسة " كشت بقعج مع  اصحابى كماكشتر 
بذخب قعجكا يقػلػا انت مر راجل عذاف كجه مر بتذخب النظ مر قجىا كعذاف اثبتميع أنى 
راجل شخبت ككشت بذخبيا كل يػـ لحج ماكصمت لسخحمة أنى معخفر أعسل أػ حاجة مغ غضخىا 

كيزضف أخخ " كشت فى شغل كقاعج مع كاحج كسيخانضغ بالمضل فخجت مشو سضجارة حذضر كىػ  "
شجعشى عمى كجه " كتجلشا ىحه البضانات عمى دكر أصجقاء الدػء فى تذجضع األفخاد فى الػقػع فى 

يمى ذلظ " الخغبة فى ندضاف اليسػـ كالسذكبلت " كذلظ حدب ترػرات حاالت , دائخة التعاشى
حضث يعتبخكف تعاشى السخجرات آلضة لميخكب مغ الػاقع كقج عبخك عغ ذلظ " السخجرات  ؛الجراسة

أنا لػ , كل الشاس بتذخب عذاف تشدى ىسػميا, بتداعجنى أندى السذاكل كاليسـػ المى عشجػ
ىقعج أفكخ فى السذاكل المى عشجػ كالسراريف المى كرايا ىضحرمى حاجة لكغ بقعج مع 

شقعج نزحظ كبشدى ىسػمشا كمذاكمشا مر كفاية المى عشجنا " . يأتى اصحابى بشذخب كنفخفر كب
بعج ذلظ " حب االستصبلع  كالخغبة فى التجخبة لسعخفة تأثضخ السخجرات عمى الفخد " كيعج ىحا 

فبعج التجخبة كحب االستصبلع قج يشتقل الفخد إلى , العامل مغ العػامل الحاتضة السيضئة لمتعاشى
االستغشاء عغ السخجرات كيدتسخ فى التعاشى فضربح متعاشضا بانتطاـ  مخحمة عجـ القجرة عمى

, مع ما أكرده " سػيف " بذأف ندبة السدتػيات الثبلثة مغ التعاشى  -ترػريا–كيتذابو ذلظ 
أك السجمشضغ( تجكر ندبتيع حػؿ ندبة الستعاشضغ )بسعشى أف السعتسجيغ  1:4: 16كالسحجدة بشدبة 
كىحا التشاسب يرجؽ , البا ما يكػنػا ربع ندبة الستعاشضغ السجخبضغكىؤالء غ, حدب السشاسبات

, كيتدق ذلظ أيزا مع أكجتو (31)كلضذ كقفا عمى مادة بعضشيا, عمى جسضع أنػاع السػاد السخجرة
حضث ؛ إحجػ نتائج الجراسات التى أجخيت عمى عضشة مغ السجمشضغ مغ ندالء أقداـ عبلج اإلدماف

االستخجاـ لمسخجرات ىػ أف يمجأ الفخد إلضيا رغبة فى التجخيب أكضحت أنو مغ ضسغ مخاحل 
كحب االستصبلع فالبعس مشيع قج يشتقل لمسخحمة األخضخة كىػ االستخجاـ القيخػ لو كعجـ القجرة 
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كتػضح البضانات الدابقة أف لمذباب أسباب كمبخرات لميخكب إلى عالع , (32)عمى االستغشاء عشو
سذقة التى تػاجو البعس مشيع فى مخاحل حضاتو كالتى قج تؤدػ إلى التػىاف  تتعمق بسثضخات ال

أزمات عاشفضة , الػقػع فى دائخة التعاشى كتتسثل فى : السذاكل األسخية اقترادية كاجتساعضة
 كىشاؾ أيزا مبخرات أخخػ تختبط بحب االستصبلع  كالتجخبة كمجاراة األصجقاء . 

العجيج مغ  –عمى مجار الدشة  –سة الخاىشة تذيج دائسا كتججر اإلشارة إلى أف القخية مجاؿ الجرا
كمغ كاقع , فخح فى الضػـ الػاحج 5-3لضمة الحشة" كقج يحجث مابضغ , السشاسبات مابضغ " األفخاح
, نجج أف بشضة األفخاح فى القخية أصبحت التخمػ مغ الحذضر كالبانجػ كالبضخة, مبلحطات الباحثة

بالذارع كيتع كضع شاكالت يػضع عمضيا أشباؽ الحذضر كالبفخة  كغالبا ما تقاـ ىحه االحتفاالت
كالبانجػ بذكل عمشى,  كتتضح ىحه االحتفاالت الفخصة لؤلشفاؿ األختبلط بالذباب كالكبار, كتعج 

كتربح مجاال , كمغ ثع التخكيج لثقافة السخجرات, ىحه االحتفاالت فخصة لمسذاركة فى التعاشى
ات بضغ األشفاؿ كالذباب تحجيجا كذلظ ألف أشفاؿ الضػـ يربحػف ميضئا الكتداب عادات كاتجاى

 شباب الغج.
 األفكار كالسعتقجات الذائعة عغ السخجرات كتأثيخ كل مشيا  -ط

تعج السعتقجات كاالتجاىات حضاؿ التعاشى عامبل ميسا كرئضدا مغ بضغ العػامل التى تذكل 
السخجرات عمى كجو التحجيج ىى جسمة األفكار كالسعتقجات الستعمقة بتعاشى , االستيجاؼ لمتعاشى

كالترػرات كالسعارؼ التى تذكل الثقافة السعشػية أك البعج السعخفى فى خبخة اإلقجاـ عمى 
 . (33)التعاشى

كتججر اإلشارة إلى اختبلؼ تأثضخات تعاشى السػاد السخجرة مابضغ الػىع كالحقضقة فقج أفادت حاالت 
حضث أشاركا إلى انو بضعصى تأثضخات مثل " ؛ ألكثخ انتذارا بالقخيةالجراسة أف " الحذضر " كىػ ا
مسكغ , بضخمى الػاحج صخيح كبقػؿ أػ حاجة فى الػقت ده, بضخمضشى مبدػط كحاسذ بالدعادة

كانا كاخج حذضر أحل أػ مذكمة ألػ حج ميسا كانت لكغ ما أقجرش أحل مذكمتى, بتدكد القجرة 
 باخجه لسا بضكػف عشجػ شغل كسيخاف لمربح " الجشدضة كبصػؿ السجة معايا, أنا 

أما " البانجػ كاألفضػف كبخشاـ التامػؿ كالتخامادكؿ  " تخػ حاالت الجراسة أنو " بضخمضشى مر 
لسا , بضداعجنى لسا بضكػف عشجػ لضمة مع مخاتى, بضعسمى أحمى دماغ, حاسذ بالعالع المى حػالضا

 لديخ كبتحسل تعب الذغل"ببقى مصبق فى الذغل كسيخاف بضداعجنى عمى ا
كبضعسمى دماغ بحذ أنى , أما بخشاـ الرخاصضخ أك أبػ صمضبة أك أبػ ششب " بضخمضشى ىادػ ججا

شايخ " . أما "ااإلبتخؿ كاألكماتخؿ " أفادت حاالت الجراسة أنو" بضعصى جخأة كشجاعة لسا أكػف 
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أشػؼ دـ قجامى النى  عايد أدخل فى خشاقة أك مذكمة كيحىب العقل كمر بحذ بيجكء إال لسا
ما بقجرش أتحكع فى أعرابى كده حرل معايا فى خشاقة ما ارتحتر إال لسا جبتمو كشو عذخ 

كاف فى كاحج خج البخشاـ ده بذ زكد شػية عسل خشاقة مع كاحج كبعجيغ ربصو فى شجخة , غخز
ا" أما السضة كسا يصمقػف عمضي, كقصع جدسو حتت كلسا فاؽ ماكانر مرجؽ أنو عسل كجه "

كالخسػر كالبضخة " تذضخ الحاالت إلى أنيا " بتجيشا احداس بالدعادة كالفخفذة " كتذجع ىحه 
السعتقجات كالترػرات كاألفكار الذائعة كالدائفة عمى ركاج السخجرات كاإلقباؿ عمضيا سػاء كانت 

تجاكليا إال أنو يتع , فإنيا التدتشج إلى أسذ عمسضة سمضسة, مختبصة بفػائج السخجر أك أضخاره
كأف , كقج تختبط بأنػاع معضشة مغ السػاد السخجرة, كنذخىا لتحقضق مرالح الستعاممضغ مع السخجرات

, يقاؿ إف الحذضر كبعس أنػاع األقخاص السخجرة تؤثخ عمى الخغبة الجشدضة كعمى األداء الجشدى
لقػة البجنضة عمى أساس أنيا تسج الستعاشى با؛ كسا تفضج بعس األقخاص فى السذاجخات كالعخاؾ

كيتحسمػف , كيعتقج الستعاشػف أف السخجرات تجعميع يقبمػف عمى العسل بإيجابضة كىسة, كالجخأة 
 .  (34)العسل الذاؽ كساعات العسل الصػيمة .....إلخ

 السعتقجات فى الفائجة كالزخر لمسخجرات -ؾ
حاالت  8)بػاقع أشار أكثخ مغ نرف حاالت الجراسة إلى أف لمسخجرات أضخار عجيجة كذلظ 

 -مغ كجية نطخىع  –كقج تسثمت ىحه األضخار , % ( مغ إجسالى حاالت الجراسة53.3بشدبة 
ىبػط فى القمب, , مذاكل فى التشفذ, تجمخ الرحة, مذاكل فى الجـ, فى " تجمضخ خبليا السخ

خة فقجاف الػزف "  كقج أشارت إحجػ الحاالت إلى أف " كشت قاعج فى قعجة حذضر  كبانجػ كبض
كخسخة ككاف فضو بخشاـ ككحا صشف كفى حج مغ اصحابشا كاف خج بخشاـ مع الحذضر كتقل فى 

ككاحج تانى كاف قاعج فى قعجة تانضة فضيا حذضر كبانجػ كبخشاـ كمضة , الجخعة مات فى كسصضشا
كبعجيغ قمبو مااستحسمر كل ده كتعب لكغ الحسج هلل لحقشاه " كتعبخ ىحه التأثضخات عغ إدراؾ 

مغ قبل الستعاشضغ لتأثضخ السخجرات عمى صحتيع كبأنيا جسضعيا ليا تأثضخات سمبضة ,إال أنيع   ذاتى
 تحت سضصخة السادة السخجرة عمضيع مغ خبلؿ اإلدماف ., مدتسخكف فى سمػكضات التعاشى

, أما عغ األضخار الشفدضة فقج أفادت حاالت الجراسة إلى أنيع " يذعخكف كثضخا بالزضق كاالختشاؽ
 عجـ كجػد ىجؼ كرغبة فى, عجـ كجػد رغبة فى القضاـ بأػ أعساؿ, عجـ التخكضد, كتئاباال
 ". الحضاة

%( تخػ فى السخجرات مشافع كثخة تتسثل " 46.7حاالت بشدبة 7أما باقى حاالت الجراسة )بػاقع 
القجرة عمى تحسل العسل , زيادة القجرة الجشدضة, ندضاف اليسػـ, اإلحداس باألنبداط كالسخح
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الذعػر بالقػة" كتعكذ البضانات الدابقة اضصخابا فى اإلحداس , القجرة عمى الديخ, كمذاقو
أف السخجرات تخخج الذخز مغ عالسو , فقج أثبتت الحقائق العمسضة؛ كالذعػر لجػ الستعاشضغ

كاإلحداس بالدعادة , كندضاف اليسػـ, فبػاسصتيا يدتصضع اليخكب مغ مػاجية مذكبلتو, الػاقعى
كيعكذ ذلظ تجعضسا سمبضا  نتضجة إلضعاؼ السخجرات لمقضػد االجتساعضة كاألخبلقضة , كالسخح

كتفضجنا الجراسات السعشضة بتفدضخ , الزابصة لتفاعل الستعاشى فى السػاقف االجتساعضة السختمفة
سػاء كانت مفضجة أك  –بعس السعارؼ الذائعة حػؿ بعس السسارسات االجتساعضة كالسخجرات  

اغتخبػا , صشعػا أكىاما, أف البذخ عبخ ترػرات رؤاىع لمعػالع السحضصة بيع –عضا ضارة اجتسا
 .(35)عمى نحػ ال يخمػ مغ نسصضة كتكخار كمضكانضكضة فى ىحا الخزػع ,فخزعػا لدمصانيا, عشيا

  السعخفة بصخؽ كأساليب التعاشى -ؿ
فيشاط , شبضعتوأكضحت حاالت الجراسة أف أسالضب التعاشى تختمف مغ شخز ألخخ كل حدب 

فقج تسثمت شخيقة , التجخضغ سػاء كدجايخ أك شضذة أك جػزة", السزغ, البمع, شخيقة " الذع
التعاشى الغالبة لمحذضر كالبانجػ لجػ حاالت الجراسة فى التجخضغ سػاء مغ خبلؿ لفو فى كرؽ 
لى أف بفخة أك كضعو عمى حجارة الذضذة مع خمصو بالسعدل, كقج أشار بعس حاالت الجراسة إ

" بحط حتة حذضر  شخيقة الكشكةىشاؾ شخؽ عجيجة لتعاشى الحذضر كالبانجػ تحجيجا كتتسثل فى 
عمى كشكة القيػة كبتغمى مع بعس بتعسمى أحمى دماغ دػ شخيقتى السفزمة". كىشاؾ أيزا 

كىى  " بشجضب فحع كنحط عمضو الحذضر أك البانجػ كنكػف  القاعجة العخبىشخيقة تدسى " 
أكضة مقفػلة كػيذ ججا كتفزل تجخغ لحج ما األكضة تتسمى دخاف كبكجه احشا ناخج قاعجيغ فى 

" كىى " بشجضب أزازة مضو  كنفتحيا فتحتضغ  الكشذة كىشاؾ أيزا شخيقة ", الجخاف المى شالع "
كاحج يخخج مشيا الجخاف الديادة كالتانى نذج مشو الجخاف كنكػف حاشضغ حتة حذضر عمى فتحة 

ؽ حخارػ كالجخاف يجخل األزازة كنذج "  كيزضف أخخ شخيقة أخخػ تدسى " األزازة عمى كر 
كىى عبارة عغ " أزازتضغ مضو فاضضضغ كاحجة بشقصعيا مغ عشج القاعجة بتاعتيا كالتانضة  الغخقانة "

بشقصع تقخيبا تمت األزازة مغ فػؽ كبعجيغ نخكبيع عمى بعس كنحط الحذضر عمى كرؽ حخارػ 
قصعت مغ تحت عشج البػز كبعجيغ نخفع الػرقة المى كاف عمضيا الحذضر عمى األزارزة المى ات

كىى عبارة عغ " بشجضب كرؽ كارتمة  شجخة السػتكىشاؾ شخيقة , كنذج الجخاف مغ مشاخضخنا  "
سضجارة حذضر أك بانجػ  20كنمف زػ الدضجارة بذ بتكػف شػيمة كبعجيغ بشعسل فتحات حػالى 

دػ كنذج نفذ مغ الدجايخ مغ كرقة الكارتمة يعشى بذج نفذ كمسكغ أكتخ كنحصيع فى الفتحات 
كاحج مغ أكتخ مغ عذخيغ سضجارة فى كقت كاحج كدػ كفاية نفذ كاحج بذ لكل كاحج مغ 
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القاعجيغ النشا بشمفيا عمى بعس كل كاحج يذج نفذ دػ بتخفع مغ ضخبات القمب كبتخمى دماغى 
لعضغ تقفل  "  كتػجج شخيقة أخخػ تدسى كأف كاحج ماسظ شكػشضغ كبضخبط فى دماغى كبتخمى ا

" كىى عبارة عغ " بشجضب جخدؿ فاضى كبشحط فضة حجخ شػب كبشحط  شخيقة الجخدؿ الغخيق" 
عمى حجخ الصػب فحع مػلع كبشحط عمضو الحذضر أك البانجػ كبعجيغ نضجى مغ عشج الجخؿ مغ 

يخخجر كأسحب كأشع فػؽ كاندؿ بخاسى كأكػف حاشط فػشة مغصى بضيا راسى عذاف الجخاف ما
كىى عبارة عغ " بشجضب بخشساف أزاز كبشحط فضو شػية مضو شخيقة البكبػؾ بسشاخضخػ " كىشاؾ 

كأجضب حتة كػتذة كأكبديا عمضيا مغ فػؽ كأفتح فتحتضغ كاحجة فى كسط الكػتذة كالتانضة فى 
بشحط الجسب كأحط بػصة فى الشز كبشحط عمضو حجخ مخمط بالسعدل كعمضو حذضر أك بانجػ ك 

لػ حج فضشا البذ شخيقة الجالبية" كتػجج , فى الفتحة التانضة بػصة تانضة بشذج مشيا الجخاف "
جبلبضة بضػلع سضجارة حذضر أك بانجػ كيشفغ الجخاف فى الجبلبضة ككل كاحج ياخج دكره يدحب 

 كىى عبارة عغ " معمقتضغشخيقة " السعمقة " كيذع الجخاف مغ تحت الجبلبضة " كىشاؾ أيزا 
كاحجة بشدخشيا قػػ كالثانضة بشحط عمضيا الحذضر كبعجيغ نحط السعمقة الدخشة عمى حتة 

سيجارة الخسخة الحذضر عذاف تدضحيا كناخج الجخاف المى شالع مشيا بسشاخضخنا " كأيزا شخيقة " 
بشجضب أزازة خسخة بتكػف ممضانة شػية كبجضب سضجارة بانجػ أك حذضر "  كىى عبارة عغ" 

ل الجدء الفاضى مغ األزازة بالجخاف كبعجيغ بتكػف الخسخة نفديا خجت مغ الجخاف كبعجيغ بكس
كشعسيا أتغضخ كبعجيغ اسحب الجخاف المى فى األزازة كبعجيغ أشخب باقى الخسخة"  كيزضف 

بػلع سضجارة البانجػ أك الحذضر الجبجة أك باؾ" إحجػ الحاالت شخيقة أخخػ تدسى شخيقة "
أما  .فخو فى كش المى قجامى عذاف ياخج الجخاف المى شالع مشى "كباخج الشفذ كبعجيغ أن

األفضػف " احشا مسكغ ناكمو عادػ " .  كبالشدبة لمبخشاـ " األبتخؿ كاألكماتخؿ " تتسثل الصخيقة 
الغالبة لجػ حاالت الجراسة فى " البمع " كقج أفادت إحجػ الحاالت بػجػد شخيقة  أخخػ تتسثل 

نذسيع بذفاط بضجخل عمى السشاخضخ كبعجيغ عمى السخ  بضعسل احمى فى " بشصحشيع مع بعس ك 
دماغ ده بضحىب العقل " كتجلشا تمظ البضانات عمى أف معطع سمػكضات التعاشى بضغ الذباب تشحػ 
 نحػ التعاشى الجسعى لديادة حالة الفخفذة كاالنبداط التى يذعخكف بيا أثشاء عسمضة التعاشى .

 التعاشى لجى الذبابالستسخار كالتػقف عغ  -ـ
أشارت جسضع حاالت الجراسة إلى أنيع مازالػا مدتسخيغ فى التعاشى كذلظ لؤلسباب التالضة " أبصل 

أنا مقجرش استغشى عشيا كال أبصمو ىػ المى , لضو أنا مر شايف سبب أك دافع  أبصل عذانو
أنا نفدى  ,معخفر اشتغل مغ غضخه, مر قادر ابصمو خبلص اتعػدت عمضو, بضطبصمى حضاتى
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ابصمو كلكغ مر قادر كل ما أخج الخصػة دػ اتعـد فى فخح أك فى قعجة مع اصحابى يخمػنى 
ابصل ازاػ كانا فى مذاكل عمى شػؿ فى البضت كالذغل قخفاف مر كفاية السذاكل , ارجع تانى

ج عمي دػ الحاجة الػحضجة المى بتيػف عمضا عضذتى, انا خجت عمى انى اكؿ ما اقـػ مغ الشػـ اخ
االصصباحة بتاعتى المى مغ غضخىا معخفر اعسل اػ حاجة شػؿ الضػـ", مسا يكذف عغ أف 
السخجرات اصبحت ضخكرة فى حضاة بعس الذباب نتضجة لسا يعانضو مغ مذكبلت كضغػط 

حضث يجفعيع االحباط إلى البحث عغ راحة زائفة لحا يمجأ إلى ؛ اقترادية كاجتساعضة كتػتخات
لميخكب مغ مػاجية أزماتيع كمذكبلتيع لزعف بشائيع الشفدى كيعكذ  التعاشى  لضربح بػابة

كيتدق , ذلظ تبخيخات يتخحىا الذباب لبلقتشاع كالتسدظ بالذائعات الستجاكلة عغ فػائج السخجرات
ذلظ مع إحجػ نتائج الجراسات التى أجخيت عمى عضشة مغ شباب األنجية الخياضضة كمخاكد 

ب مسغ لع يتسكشػا مغ مػاجية أزماتيع كمذكبلتيع يخمقػف الذباب حضث أكجت أف بعس الذبا
عالسا ججيجا مغ التػىاف أك عالع التغضضب عغ ىحا الػاقع السؤلع لحا يمجأ لمسخجر كشػع مغ اليخكب 

عمى تحقضق الخغبات , لتفادػ األزمات  نتضجة لؤلنفراؿ بضغ قجرة الػسائل كاألسالضب السذخكعة
إلى اعتبار  –مادية كأخبلقضة ....إلخ  –ػمة تجرج قضسة كاألىجاؼ السذخكعة فتقزى مشط

 .(36)السخجرات كسضمة لتحقضق تمظ األىجاؼ كالخغبات 
 اآلثار الستختبة عمى التعاشى –ف 

أفادت جسضع حاالت الجراسة انيع تعخضػا لسذاكل متعجدة ناتجة عغ التعاشى جاء فى السختبة 
" فقج أكجت جسضع الحاالت " أنيع يشفقػف مبالغ شائمة عمى السخجرات  مذاكل اقتراديةاألكلى " 

حضث أشاركا إلى " انا خدخت فمػس ؛ حتى أف بعزيع تعخض لزائقة مادية بدبب التعاشى
انا كل فمػسى رايحة عمى السخجرات النى مسكغ أصخؼ اخخ جشضو فى , كتضخ بدبب السخجرات

أنا ببقى عارؼ , خؼ فمػس كتضخ عمى السخجراتأنا مر عارؼ اتجػز عذاف بر, جضبى عمضيا
انا بدبب السخجرات كاف عشجػ مدرعة , اف أىمى محتاجضغ لفمػس كبرخفيا عمى السخجرات

كخدخت فمػسى النى كشت بفزل سيخاف فى السدرعة كمعايا أصحابى كالغفخا عذاف نحخس 
لضـػ مسكغ أكتخ السدرعة كشػؿ المضل بشذخب السخجرات مغ كل شكل كلػف ككشت برخؼ فى ا

فقج أفادت  " مذاكل صحية كنفدية " جشضو لسا اتخخب بضتى " . يأتى بعج ذلظ حجكث  300مغ 
بحذ اف جدع كمو , جسضع الحاالت " انا خدضت ججا لسا ببز فى السخاية مابعخفر نفدى

فى كاحج كاف بضذخب معانا كقع كسصضشا الف قمبو ما , عسمتمى مذاكل فى التشفذ, مكدخ
, فى كاحج مات مششا النو خج حاجات كتضخ مع بعس كقمبو مااستحسمر مات , راستحسم
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ساعات بحذ انى مكتئب كمر عايد أعسل حاجة كمر عايد أتكمع مع أػ حج كعايد أبقى 
مابعخفر أناـ قبل , لػحجػ, انا أىع حاجة عشجػ أشخب الحذضر كمر ميع األكل عشجػ خالز

معخفر أناـ كالـز أكؿ مأصحى مغ الشػـ أخج االصصباحة ما أشخب سضجارة الحذضر مغ غضخىا 
مذاكل يمى ذلظ " , مبعخفر أركد فى حاجة خالز مغ غضخىا ", كإال كجه ماركحر شغمى

بشتخانق كتضخ , " حضث أشاركا إلى" أنا مسكغ أعسل أػ مذكمة مع مخاتى لدبب ىايف ججا أسخية
أنا , أىميا عذاف أبصل بذ مر عارؼ أنا كمخاتى بدبب السخجرات ككحا مخة راحت قعجت عشج

ساعات بقرخ فى مراريف البضت كالعضاؿ مسكغ يكػنػا محتاجضغ حاجة كيبقى نفدى أجضبيا بذ 
أنا كشت شارب كعسمت خشاقة مع مخاتى كقست ضخبتيا كقالتمى أنا عايدة , الكضف هللا يخخب بضتو

"  مذاكل فى العسليأتى بعج ذلظ أشمق كشمقتيا ألنى ما كشتر فى كعضى كبعج رجعتيا تانى " ثع 
حاكلت أشتغل , مسكغ ماركدش أنا بعسل أيو فى الذغل, ساعات كتضخ ببقى  مر عايد أشتغل

فى مرانع قبل كجه كالسذخؼ عمضا شافشى كأنا بذخب مخجرات قاؿ لراحب السرشع كمذانى مغ 
بعس حاالت  حضث أشارمذاكل قانػنية كمع رجاؿ الذخشة"؛ كأخضخا يأتى حجكث ", الذغل "

الجراسة إلى "أنا أكتخ مخة بتػع الذخشة يػقفػنى كمسكغ ياخجكا المى معايا بالحات لسا بكػف بجضب 
مخجرات مغ بخه البمج يقػلػلى قػلشا مضغ التاجخ المى جايب مشو كاحشا ىشدضبظ قعجت اتػىيع 

اف معايا مخة كاف معايا حذضر كراجع عمى البمج ك, كاديتيع معمػمات غمط عذاف يدضبػنى
صحبى كراكبضغ السػتػسضكل لقضشا لجشة قجامشا بذ لحقت رمضت الحذضر المى كاف معايا لكغ 
بخضػا شكػا فضشا خجكنا معاىع عمى القدع كقعجكا يقخركا فضشا بذ ماعخفػش ياخجكا مششا كمسة لحج 

ى كشت فى حتة عشج كػـ الدسغ ككشت رايح اشتخػ حذضر كبخشاـ كحطى إن, مازىقػا كسابػنا
عجيت عمى قدع شخشة اشتبيػا فضا كقفػنى ككاف قبميا كشت عسمت شغل نقاشة لحج رتبة فى 

كتػضح تمظ البضانات أف ىشاؾ تأثضخات متعجدة تتزسغ جػانب , الذخشة كمستو كسابػنى "
اجتساعضة كاقترادية كقانػنضة تذكل فى مجسػعيا مطاىخ الزخر الشفدى كالعربى كالشفدى 

كسػء , مشيا  تجىػر الرحة الجدسضة كالشفدضة, د عمى األفخاد مغ التعاشىاالجتساعى التى تعػ 
كعمى الخغع مغ أعتخافيع , (37)ىحا باإلضافة إلى الخدائخ السادية, التػافق الشفدى كاالجتساعى

فيع , بحلظ إال أنيع دائسا عمى اقتشاع بجكر السخجرات فى ندضاف ىسػميع كاليخكب مغ مذكبلتيع
أف أداؤىع أفزل سػاء فى العسل أك فى القجرة الجشدضة كيعكذ ذلظ كجػد ثقافة يتػىسػف دائسا ب

زائفة عغ السخجرات فى القخية بذكل عاـ كلجػ الذباب تحجيجا التى تجعميع يعتقجكف بتحقضق 
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السخجرات إلشباعات مدعػمة يحققيا تعاشى السخجرات كيجعسيا الدضاؽ االجتساعى كالثقافى 
 ة تبخيخية لجػ الذباب . لمقخية الحػ يخمق ثقاف

 أساليب السػاجية مغ كجية نطخ حالت الجراسة  –ش 
فقج  , لقج تبايشت أراء حاالت الجراسة حػؿ سبل مػاجية ضاىخة تعاشى السخجرات كالقزاء عمضيا
, جاء فى السختبة األكلى أىسضة الجكر الحػ يجب أف تقـػ بو الجكلة فى " مشع دخػؿ السخجرات

, تػفضخ فخص عسل لمذباب كمداعجتيع فى تكػيغ أسخة, تجار السخجرات القبس عمى جسضع
كخفس األسعار " فقج عبخكا عغ ذلظ " أف الجكلة تحتـخ السػاشغ كتتعامل معاه كػيذ كتداعجه 

مداعجة الذباب عمى , فى حل فى مذكمة البصالة كالحضاة الرعبة كارتفاع األسعار كغبل السعضذة
, القبس عمى تجار السخجرات, تأمضغ حجكد الببلد لسشع دخػؿ السخجرات, الدكاج كحل مذاكميع

تحدضغ الطخكؼ السعضذضة لمذباب كتذغضميع عذاف ما يكػنر عشجىع كقت فخاغ كيقعجكا عمى 
أف الذخشة تقػـ بجكرىا كتقبس عمى التجار مر تقبس عمى المى بضتعاشػا كسايبشيع , القياكػ 

البمج تيتع باألجضاؿ المى جاية كيسشعػا دخػؿ السخجرات  ىسا, احشا جضل ضاع خبلص لكغ الـز
شػؿ ما أحشا عايذضغ فى , كيعسمػا مذاريع عذاف يبلقػا شغل ألنى مر عايد أبشى يصمع زيى

الغبل ده يبقى مر ىشقجر نقزى عمى السخجرات ألنى دايسا شايل اليع كبفكخ فى بكخه " يأتى بعج 
, األبشاء كتػعضتيع لحسايتيع مغ الػقػع فى دائخة التعاشى ذلظ أىسضة دكر األسخة فى الخقابة عمى

يمى ذلظ التػعضة مغ خبلؿ كسائل األعبلـ كرجاؿ الجيغ فقج عبخكا عغ ذلظ " الـز رجاؿ الجيغ 
الـز يعسمػا تػعضة , فى السداجج يػعػا الذباب أنيع مايذخبػش مخجرات كيجعػىع إلى التقخب لخبشا

كسا أشاركا إلى ضخكرة عسل , الدبكى اليابصة المى جابتشا لػرا " فى التمضفديػف كيسشعػا أفبلـ
كقج أقتخح حالتضغ مغ حاالت الجراسة لمقزاء عمى ضاىخة , حسبلت تػعضة مغ جانب كزارة الرحة

, الـز الجكلة تشدؿ عبلج بجيل لمسخجرات ", السخجرات مغ خبلؿ " أنيع تػزيعيا فى الرضجلضات
حضث يتع العبلج ؛ ة لجػ الذباب متعاشى السخجرات حػؿ العبلجكيعكذ ذلظ كجػد مفاىضع خاشئ

كيدتخمز مغ ذلظ أنو لسػاجية ضاىخة تعاشى كإدماف , مغ خبلؿ مشطػمة عبلجضة متكاممة
السخجرات كمشع أنتذارىا بضغ الذباب فى الخيف السرخػ البج  مغ تكاتف الجيػد بضغ الجكلة 

ج اإلدماف كتشسضة الػازع الجيشى لجييع كيتدق ذلظ كاألسخة ككسائل األعبلـ كصشجكؽ مكافحة كعبل
حضث أكجت أنو لمقزاء عمى تمظ الطاىخة يتصمب ؛ مع ما تػصمت إلضو بعس الجراسات السعشضة

كمؤسدات اجتساعضة( كغضخىا إليجاد أفزل , كصحضة كشبضة, األمشضة)األمخ التشدضق بضغ األجيدة 
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فى حساية أنفديع مغ التعخض كالػقػع فى دائخة  كتػعضة  الذباب, الدبل لسػاجية ىحه السذكمة
 .(38)تعاشى السخجرات كإدمانيا

 الخاتسة
فى ضػء اليجؼ العاـ لمػرقة الخاىشة الحػ تحجد فى التعخؼ عمى ثقافة السخجرات لجػ الذباب 
الخيفى, كما أتضح مغ بضانات بعس البحػث كالجراسات الدابقة ذات الرمة بتعاشى السخجرات 

فى الخيف بذكل عاـ كلجػ الذباب تحجيجا كالسذار إلضيا فى الرفحات الدابقة أمكغ كادمانيا 
 استخبلص ما يمى:

شضػع ضاىخة تعاشى السخجرات كإدمانيا لجػ حاالت الجراسة  كالتى جاءت جسضعيا مغ  .1
مسا يجلل عمى أف ضاىخة السخجرات ضاىخة ذكػرية باألساس, كقج تخاكح أعسارىع , الحكػر
عاـ(, األمخ الحػ يعكذ حجكث خمل فى الدضاؽ االجتساعى  35حتى  19مابضغ )

 )الثقافى( فى الخيف السرخػ. 
أكجت جسضع حاالت الجراسة أف ضاىخة السخجرات تشتذخ بضغ الفئات العسخية السختمفة   .2

ئة الذباب تحجيًجا, كبضغ جسضع الفئات كالذخائح االجتساعضة كالسيشضة الستشػعة بذكل عاـ, كف
بالقخية  األمخ الحػ يعكذ خصػرة ىحه الطاىخة  عمى القخية السرخية نتضجة النخفاض 
القجرة اإلنتاجضة لمقػة الفاعمة فى السجتسع, كأف االستسخار فى ارتفاع معجالت انتذار 

ية كالسيشضة السختمفة فى السجتسع ييجد مدتقبل التشسضة البذخية فى الطاىخة بضغ الفئات العسخ 
 مرخ.

كذفت الشتائج عغ شضػع ضاىخة تعاشى السخجرات بضغ الستدكجضغ )أرباب األسخ(, كالعداب  .3
)مسغ لع يدبق ليع الدكاج(, كما يعكدو ذلظ مغ ضغػط اقترادية كاجتساعضة تتعخض  

 ػ تعاشى السخجرات.ليا ىحه الفئات كالذخائح, كتجفعيع نح
تعج فئة العساؿ كالحخفضضغ مغ أكثخ السيغ التى يعسل فضيا الذباب بالقخية كالتى يشتذخ بضغ  .4

كقج يختبط ذلظ باألنساط الثقافضة كاألفكار الدائفة , أفخادىا ضاىخة تعاشى السخجرات كإدمانيا
السخجرات مشافع بسا الدائجة فى القخية السرخية كالتى تخجح التفكضخ الخخافى الحػ يخػ فى 

تحققو لمفخد مغ متعة كإحداس بالدعادة كالذجاعة كالقجرة عمى تحسل ضغػط األعساؿ 
الذاقة التى يعسمػف بيا )كالعسل فى الحخؼ كالعسل بالدراعة( كالديخ لفتخات شػيمة كزيادة 

 القجرة الجشدضة.
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, ة, كاألمضضغأكضحت الشتائج أف معطع الستعاشضغ مغ الحاصمضغ عمى مؤىبلت  متػسص .5

كإف كاف ىحا اليشفى كجػد التعاشى عشج  , كىػ أمخ يعكذ تجنى األكضاع التعمضسضة ليع
 ذكػ السؤىبلت العمضا  مسا يعشى شضػع السخجرات بضغ جسضع السدتػيات التعمضسضة السختمفة .

مسا يعشى كجػد , كذفت نتائج الجراسة عغ كبخ حجع األسخ السعضذضة لؤلفخاد الستعاشضغ .6
يتأثخ بيا جسضع أفخاد األسخة فى ضل الفقخ الحػ تعانى مشو , ًشا  اقترادية كاجتساعضةضغػ 

األسخ, كما يتختب عمى ذلظ مغ ارتفاع ندبة اإلعالة, كمغ ثع عجـ كفاية دخل األسخة, 
كيجعل مغ , إلشباع حاجاتيا األساسضة, مسا قج يديع فى  حجكث تػتخات داخل األسخة

 خكب مغ ىحا الػاقع.السخجرات إحجػ آلضات الي
مسا يعشى كجػد ضغػشا اقترادية كاجتساعضة , عكدت البضانات انخفاض الجخل لمستعاشضغ .7

كعمى الخغع مغ , عمى أفخاد ىحه األسخ كالتى  قج تعج مغ العػامل الجافعة لمتعاشى
كيختبط , أنخفاض الجخل الذيخػ  لحاالت الجراسة  إال أف ذلظ ال يسشعيع مغ التعاشى

باإلضافة إلى , كسيػلة تػافخه كالحرػؿ عمضيا, ز سعخ بعس السػاد السخجرةذلظ بخخ
ماىػ شائع فى الخيف كتػزيع بعس السػاد السخجرة )الحذضر كالبانجػ ( فى السشاسبات 
كلحلظ , االجتساعضة كذكل مغ أشكاؿ اليجايا ككشػع مغ أنػاع التحضة  ككػجاىة اجتساعضة

 ئلنفاؽ عمى التعاشى.قج اليحتاج الستعاشى لجخل كبضخ ل
كىػ ما قج يكػف , يعج التجخضغ البػابة األكلى عمى الصخيق نحػ تعاشى السخجرات كإدمانيا .8

كإثبات الحات ,األمخ الحػ , مغ كجية نطخىع أسمػبا مغ أسالضب مػاجية صعػبات الحضاة
لسختبة كبحلظ قج يديل الصخيق لمجخػؿ فى دائخة التعاشى فقج جاء فى ا, يجعمو أسضخ العادة

 يمضو اإلنفاؽ عمى السخجرات ., األكلى إلنفاؽ حاالت الجراسة مغ السرخكؼ الذيخػ 
حضث يذكل األصجقاء ؛ تتعجد كتتشػع مرادر السعخفة بالسخجرات لجػ حاالت الجراسة .9

, السرجر الخئضذ فى الحرػؿ عمى السعمػمات عغ السخجرات قبل الخبخة السباشخة بيا
السشاسبات االجتساعضة بالقخية كاألباء كسرجر أخخ لمسعخفة  يأتى فى السختبة الثانضة "

ثع يأتى بعج ذلظ دكر كسائل اإلعبلـ كسرجر لمحرػؿ عمى السعمػمات عغ , بالسخجرات
السخجرات كتذكل تمظ السرادر أنداؽ مختمفة لمتفاعل االجتساعى بالقخية مسا يجعل 

 تذجضع عمى إدمانيا .الذباب فئة مدتيجفة لئلقجـ عمى التعاشى السخجرات كال
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كإف كاف الحذضر ىػ أكثخىا شضػعا كتجاكال كتختمف , يعخؼ الذباب  جسضع أنػاع السخجرات .10
كالتى أكجت أف البانجػ ىػ األكثخ أنتذارا  , ىحه الشتضجة مع ماتػصمت إلضو بعس الجراسات

 كجاءت أىع األسباب ألنتذاره بالقخية رخز سعخه كسيػلة الحرػؿ عمضيا.
خجرات بقبػؿ اجتساعى مغ جانب الكثضخ مغ الفئات كالذخائح االجتساعضة كالعسخية تتدع الس .11

السعتادة كالزخكرية, مسا يعشى أف , فقج أصبحت إحجػ مفخدات الحضاة, السختمفة فى القخية
حضث أصبح التعاشى نػع مغ قزاء كقت الفخاغ ؛ السجتسع اليدتشكخ فعل التعاشى
 ية.ككػجاىة اجتساعضة فى مجتسع القخ 

كيسكغ فيع ىحا , ىشاؾ اختبلؼ بضغ حاالت الجراسة ما بضغ تحخيع السخجرات كتبخيخىا ليع .12
التبخيخ بالشطخ إلى الدضاؽ االجتساعى لمقخية الحػ جعل مغ السخجرات إحجػ ضخكرات 

ألنيع رغع معخفتيع عجـ , الحضاة كعشرخ رئضذ ليا ال يسكغ االستغشاء عشو كاستبعاده
لشاحضة الجيشضة إال أنيع يججكف ليا تبخيخات لبلستسخار فى تعاشضيا شخعضة السخجرات مغ ا

كإذا , كأداء أعساليع دكف تعاشى السخجرات, فيع اليتسكشػف مغ مسارسة أدكارىع االجتساعضة
اقتخبشا مغ القضع ذات الرمة باإلقجاـ أك اإلحجاـ عغ التعامل مع السخجرات نججىا تكاد 

حتى يشترخ , السفضج كالزار, القضسضة : الحخاـ كالحبلـتتخكد فى مجسػعة مغ الثشائضات 
كالتى نتجت عغ , أحج أقصاب كل ثشائضة فى ضػء القضع التى يتبشاىا الذخز كيعتقج فضيا

كإذا كاجو الذخز مػقفا تتعارض فضو , حراد مسارساتو الدابقة فى السػاقف السختمفة
كالقضع الذائعة أك تأثضخ , رجضةفإف السؤثخات الخا, القضع كيرعب عمضو حل ىحا التعارض

تجفع فى اتجاه حدع االختضار كبرخؼ الشطخ عغ  –أبا أك صجيقا ...إلخ  –أحج األفخاد 
 الججكػ السباشخة التى يجركيا الذخز بشفدو.

تتعمق بسثضخات السذقة   -السخجرات  -لمذباب أسباب كمبخرات لميخكب إلى عالع التػىاف .13
حل حضاتو كالتى قج تديع فى الػقػع فى دائخة التعاشى التى تػاجو البعس مشيع فى مخا

أزمات عاشفضة كىشاؾ أيزا , كتتحجد فى : السذاكل األسخية االقترادية كاالجتساعضة
 مبخرات أخخػ تختبط بحب األستصبلع  كالتجخبة كمجاراة األصجقاء . 

الجراسة   ىشاؾ معتقجات كترػرات كأفكار شائعة كزائفة حػؿ السخجرات تخػ فضيا حاالت .14
تخفف عشيع كشأة , مشافع بسا تحققو ليع مغ "متعة كتجمب ليع بعس لحطات الدعادة

حضث يذضع أف بعس ؛ تداعجه فى العسمضة الجشدضة, تديل التعب عغ االنداف, السذكبلت
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كيصضل مغ زمغ السسارسات, قزاء , كيبخز الفحػلة, السخجرات يقػػ كيديج القجرة الجشدضة
تداعجىع عمى الديخ فى حالة , ه عمى تحسل متاعب العسل كمذقتوتداعج, كقت الفخاغ

 تسشحيع القػة كالجخأة فى حالة الجخػؿ فى مذاكل " خشاقة"., العسل لفتخات شػيمة
أف معطع سمػكضات التعاشى بضغ الذباب تشحػ نحػ التعاشى الجسعى لديادة حالة الفخفذة  .15

كيجلل عمى ذلظ تعجد كتشػع شخؽ , كاالنبداط التى يذعخكف بيا أثشاء عسمضة التعاشى
 كأسالضب التعاشى .

أصبحت السخجرات جدء مغ الحضاة  الضػمضة لبعس الذباب فى القخية  نتضجة لسا يعانضو   .16
مغ مذكبلت كضغػط اقترادية كاجتساعضة كتػتخات فضجفعيع االحباط إلى البحث عغ راحة 

ػاجية أزماتيع كمذكبلتيع لزعف زائفة لحا يمجأ إلى التعاشى  لضربح بػابة لميخكب مغ م
بشائيع الشفدى كيعكذ ذلظ تبخيخات يتخحىا الذباب لبلقتشاع كالتسدظ بالذائعات الستجاكلة 
عغ فػائج السخجرات لحلظ اليداؿ حاالت الجراسة مدتسخيغ فى التعاشى فالغالبضة مشيع 

جدء مغ اصبحت   –السخجرات  -اليػجج لجييع الخغبة فى التػقف عغ التعاشى ألنيا
 حضاتيع الضػمضة ال يسكغ االستغشاء عشيا.

أف ىشاؾ تأثضخات اقترادية كصحضة كأسخية كقانػنضة لتعاشى الذباب  فعمى الخغع مغ  .17
أعتخافيع بحلظ إال أنيع عمى اقتشاع بجكر السخجرات فى ندضاف ىسػميع كاليخكب مغ 

, ك فى القجرة الجشدضةفيع يتػىسػف دائسا بأف أداؤىع أفزل سػاء فى العسل أ, مذكبلتيع
كيعكذ ذلظ كجػد ثقافة زائفة عغ السخجرات فى القخية بذكل عاـ كلجػ الذباب تحجيجا 
تجعميع يعتقجكف بأف السخجرات تحقق إشباعات مدعػمة يجعسيا الدضاؽ االجتساعى 
كالثقافى لمقخية الحػ يخمق ثقافة تبخيخية لجػ الذباب كبتفدضخ بعس السعارؼ الذائعة حػؿ 

أف  –سػاء كانت مفضجة أك ضارة اجتساعضا  –السسارسات االجتساعضة كالسخجرات   بعس
فخزعػا , اغتخبػا عشيا, صشعػا أكىاما, البذخ عبخ ترػرات رؤاىع لمعػالع السحضصة بيع

 .(33)عمى نحػ ال يخمػ مغ نسصضة كتكخار كمضكانضكضة فى ىحا الخزػع , لدمصانيا
سبل مػاجية ضاىخة تعاشى كإدماف السخجرات كالحج مغ  تبايشت آراء حاالت الجراسة حػؿ  .18

كالتى أفادت بأنو البج مغ تكاتف الجيػد بضغ الجكلة , أنتذارىا بضغ الذباب فى القخية
 كاألسخة ككسائل األعبلـ كالسؤسدات الجيشضة كالتخبػية مغ خبلؿ اآلتى :

 أف تقـػ الجكلة بسشع السخجرات مغ خبلؿ تأمضغ حجكد الببلد. -
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 بس عمى جسضع تجار السخجرات .الق  -
 كاحتخاـ السػاشغ ., كخفس األسعار, تػفضخ فخص عسل لمذباب -
 أف تقـػ األسخة بتػعضة األبشاء كحسايتيع مغ الػقػع فى دائخة التعاشى.  -
 الخقابة عمى السادة اإلعبلمضة فضسا تبثو مغ مادة إعبلمضة تخكج النتذار السخجرات . -
 لذباب  .أف يقـػ رجاؿ الجيغ بتػعضة ا -

كبجسمة مػجدة يسكغ القػؿ أف ضاىخة تعاشى السخجرات أصبحت تسثل قزضة ثقافضة فى الخيف 
السرخػ األمخ الحػ يعكذ التحػؿ الحػ أصاب القخية السرخية  فى بشائيا االجتساعى 

مسا أثخ عمى مشطػمة القضع التقمضجية التى كانت سائجة فضيا كىػ ما أدػ , كاالقترادػ كالثقافى
كشخائق ججيجة  , االنتذار الثقافى السغايخ كمغ ثع أدػ ىحا االنتذار إلى بدكغ أسالضب إلى

كمختمفة لمحضاة اختخقت جسػع الذباب كىػ ما أحجث أزمات مجتسعضة لمبعس مشيع نتضجة 
لحا يمجأ البعس مشيع البحث عغ متع مؤقتة أك اليخكب مغ الػاقع  , لزعف التكػيغ الشفدى ليع

كتعج السخجرات  أحج سبل )آلضات( التكضف مع ىحا الػاقع بإدعاء أف ىحا , بيتوالحػ يرعب مجا
الدمػؾ ال يتعارض مع الجيغ كال يدتشكخه مجتسع القخية كيجعع ذلظ مايذضع مغ أفكار كمعتقجات 

كما تحققو لمفخد مغ مشافع زائفة مغ متعة , ثقافة زائفة يتع تشاقميا  حػؿ السخجرات كفػائجىا
كتحسل ضغػط العسل كمذاقو لفتخات , كزيادة القجرة الجشدضة, لدعادة كالذجاعةكاإلحداس با
مسا جعل مغ السخجرات أحج التحجيات السجتسعضة فى السجتسع السرخػ بذكل عاـ كلجػ , شػيمة

 لحا يتصمب األمخ مايمى: , الذباب تحجيجا
 تحدضغ االكضاع االجتساعضة كاالقترادية فى الخيف السرخػ .-أ
 سبلت تػعضة بالسخاشخ الشاتجة عغ السخجرات . عسل ح-ب
 تفعضل دكر السؤسدات األمشضة كالجيشضة كالتخبػية فى مػاجية الطاىخة .-ج
 تذجيج الخقابة عمى كسائل األعبلـ السختمفة فضسا تبثو مغ مادة إعبلمضة حػؿ السخجرات .-د
ضة كبإعتبار السخجرات مغ مشصمق البحث العمسى االجتساعى فى مػاجية التحجيات السجتسع -ق

أحج أىع تمظ التحجيات التى تػاجو السجتسع السرخػ بذكل عاـ كالذباب تحجيجا لحا البج مغ 
حضث تعج الجراسة الخاىشة ؛ إجخاء دراسات حالة لقخػ مسثمة لمخيف السرخػ بأقالضسو السختمفة
 دراسة فخدية لحا اليسكغ تعسضسيا عمى السجتسع ريفو كحزخه .
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 السخاجع
  (انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة :1)
ثقافة السخجرات لجػ الذباب الخيفى : دراسة مضجانضة عمى عضشة , أحسج مججػ حجازػ كآخخكف  -

السخكد القػمى لمبحػث االجتساعضة , القاىخة, مغ شباب األنجية الخياضضة كمخاكد الذباب
 , السقجمة.2006, كالجشائضة

السشيجى ", ضاىخة السخجرات فى الخيف السرخػ : دراسة مضجانضة  "اإلشار, ندخيغ البغجادػ -
السجمذ القػمى لسكافحة كعبلج , القاىخة, فى محسػد عػدة كآخخكف , فى عجد مغ القخػ 

 .1, ص 2011, اإلدماف بالتعاكف مع السخكد القػمى لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة
 . 1ص  , مخجع سابق, د عػدة كآخخكف "اإلشار السشيجى ", فى محسػ , (  ندخيغ البغجادػ2)
 ( انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة : 3)
السجمذ القػمى , ثقافة السخجرات لجػ عساؿ الدراعة األجخاء ,القاىخة, نادية حمضع كآخخكف  -

, ص 2005, لسكافحة كعبلج اإلدماف بالتعاكف مع السخكد القػمى لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة
 .  13-11ص 
 . 2ص , مخجع سابق, فى محسػد عػدة كآخخكف , اإلشار السشيجى, ندخيغ البغجادػ -
"العػلسة كالذباب السرخػ :تحجيات التسكضغ كفخصو )كرقة , ( عبج الباسط عبج السعصى4)

 كرؤية(", 
كمضة البشات لآلداب كالعمـػ , القاىخة, قزايا الذباب السرخػ : تحجيات الحاضخ كآفاؽ السدتقبل

 .438, ص 2005, جامعة عضغ شسذ, ةكالتخبض
ضاىخة السخجرات فى مرخ: دراسة تػثضقضة كتحمضمضة لمبحػث كالجراسات , ( نجػػ الفػاؿ5)

, ص 2002, السخكد القػمى لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة, القاىخة, التقخيخ الثانى, االجتساعضة
 .35-34ص 
 .437ص , مخجع سابق, ( عبج الباسط عبج السعصى6)
 انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة : (7)
, ثقافة تعاشى كإدماف السخجرات لجػ شبلب مخحمة التعمضع األساسى, عدة كخيع كآخخكف  -

القاىخة, السجمذ القػمى لسكافحة كعبلج اإلدماف بالتعاكف مع السخكد القػمى لمبحػث االجتساعضة 
 , السقجمة .2006, كالجشائضة
 السجمة القػمضة , خجرات فى إحجػ السشاشق العذػائضة بسجيشة القاىخة "" ثقافة الس, عبل مرصفى -
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السجمذ القػمى لسكافحة , ,القاىخة2005يشايخ , العجد األكؿ, لمتعاشى كاإلدماف, السجمج الثانى
 .  30كعبلج اإلدماف, ص 

 .3ص , مخجع سابق, ( نادية حمضع كآخخكف 8)
 . 5-4ص ص , ( السخجع الدابق9)
 مخجع سابق, السقجمة. , كخيع كآخخكف ( عدة 10)
 ( انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة :11)
ثقافة السخجرات فى العذػائضات : , " اإلجخاءات السشيجضة ", عديدة عبج العديد كرباب الحدضشى -

 . 9ص, مخجع سابق, فى محسػد الكخدػ كآخخكف , دراسة حالة لسشصقة أبػ قتادة
فى أحسج مججػ حجازػ , غ البغجادػ ," فى مشيجضة الجراسة "أحسج مججػ حجازػ كندخي -

 .41مخجع سابق, ص , كآخخكف 
فى ضاىخة السخجرات فى الخيف السرخػ : , رباب الحدضشى, " أسباب االنتذار كالترػرات " -

 .55ص , دراسة مضجانضة فى عجد مغ القخػ, فى محسػد عػدة كآخخيغ
 ية:( أنطخ فى ىحا الرجد السخاجع التال12)
  ,"أشخؼ عمى عبجه, "السبلمح الجيسػجخافضة كاالجتساعضة كاالقترادية لؤلسخ السعضذضة

األكضاع االجتساعضة لدكاف مشذأة ناصخ: دراسة مدحضة بالعضشة, فى محسػد الكخدػ 
 .97, ص1998كآخخكف, القاىخة, السخكد القػمى لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة, 

 السعضذضة كأكضاعيا فى قخػ البحث", مدتقبل القخية  إنعاـ عبجالجػاد, "خرائز األسخ
السرخية, السجمج الثانى )الجراسة السضجانضة(, فى محسػد عػدة كآخخكف, القاىخة, السخكد 

 . 374, ص 1999القػمى لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة, 
 ( انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالية :13) 
  السخجرات: اإلجخاءات السشيجضة", مخجع سابق, عمى لضمة, "دراسة اليامذضضغ كثقافة

 .101ص
  14جسعة يػسف, "مذكمة السخجرات كأحج معػقات التشسضة فى مرخ", مخجع سابق ص. 
  :ياسخ الدضج," ثقافة السخجرات: البحث فى التخاث", ثقافة السخجرات لجػ الذباب السرخػ

الذباب, فى أحسج مججػ دراسة مضجانضة عمى عضشة مغ شباب األنجية الخياضضة كمخاكد 
 .65حجازػ كآخخكف, مخجع سابق, ص
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عمى لضمة " دراسة اليامذضضغ كثقافة السخجرات : اإلجخاءات السشيجضة ", مخجع سابق,   (14)
 . 104ص 
 ( انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة :15)
جازػ أحسج مججػ حجازػ كندخيغ البغجادػ ," فى مشيجضة الجراسة ", فى أحسج مججػ ح -

 .42مخجع سابق, ص , كآخخكف 
السدح الذامل لطاىخة , إنعاـ عبج الجػاد كأخخكف, " السجمشػف: الخرائز كاألكضاع األسخية" -

تعاشى كإدماف السخجرات " السخحمة الثالثة " دراسة عمى عضشة مغ ندالء أقداـ عبلج اإلدماف 
 .20, ص 2000, االجتساعضة كالجشائضةالسخكد القػمى لمبحػث , القاىخة, القاىخ الكبخػ()
 . 33ص , مخجع سابق, عبل مرصفى -
 . 16ص , مخجع سابق, ندخيغ البغجادػ ," اإلشار السشيجى " فى محسػد عػدة كآخخكف -
( إنعاـ عبجالجػاد, "خرائز األسخ السعضذضة كأكضاعيا فى قخػ البحث", مدتقبل القخية 16)

لسضجانضة(, فى محسػد عػدة كآخخيغ, القاىخة, السخكد القػمى السرخية, السجمج الثانى )الجراسة ا
 . 74, ص 1999لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة, 

فى عمى لضمة , ثقافة التعاشى عمى خمفضة نػعضة حضاة الفقخاء اليامذضضغ, ( لضمى عبج الجػاد17)
   .117ص , مخجع سابق, كآخخيغ
 ( انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة:18)
 .104عمى لضمة, "دراسة اليامذضضغ كثقافة السخجرات: اإلجخاءات السشيجضة", مخجع سابق, ص -
ضاىخة السخجرات فى الخبف السرخػ : دراسة مضجانضة فى , "اإلشار السشيجى", ندخيغ البغجادػ -

 .18-17ص ص , مخجع سابق, فى محسػد عػدة كآخخيغ, عجد مغ القخػ 
" اإلجخاءات السشيجضة ", ثقافة السخجرات فى العذػائضات : , يدرباب الحدضشى كعديدة عبج العد  -

 .12مخجع سابق, ص , فى محسػد عػدة كآخخيغ, دراسة حالة لسشصقة أبػ قتادة
( إنعاـ عبجالجػاد, "خرائز األسخ السعضذضة كأكضاعيا فى قخػ البحث", مدتقبل القخية 19)

  .74السرخية, فى محسػد عػدة كآخخكف, مخجع سابق, ص 
( آماؿ ىبلؿ, "ثقافة السخجرات: رؤية سضكػلػجضة", ثقافة السخجرات لجػ الذباب السرخػ: 20)

 .151دراسة مضجانضة عمى عضشة مغ شباب األنجية الخياضضة كمخاكد الذباب, مخجع سابق, ص
 " ثقافة التعاشى عمى خمفضة نػعضة حضاة الفقخاء اليامذضضغ " فى عمى لضمة, ( لضمى عبج الجػاد21)

 .117ص , مخجع سابق, كآخخيغ
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, فى السجتسع السرخػ : دراسات سػسضػلػجضة, ثقافة السخجرات, ( عبج الباسط عبج السعصى22)
 .145ص , غضخ محكػر جية الشذخ كتاريخ الشذخ

 .2014, ( تقخيخ األمع الستحجة لمجخيسة كالسخجرات23)
 ( انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة : 24)
 .2014, الستحجة لمجخيسة كالسخجرات تقخيخ األمع -
مؤشخات أكلضة لشتائج السدح القػمى لمػاد الشفدضة السؤثخة عمى الحالة , إيشاس الجعفخاكػ  -

السخكد القػمى لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة بالتعاكؽ مع السجمذ القػمى , القاىخة, الشفدضة
 , كرقة عمسضة غضخ مشذػرة.  2015, لسكافحة كعبلج اإلدماف كالتعاشى

, مخجع سابق, مجتسع الجراسة بضغ فخضضتى السخاشخة كالعخض كالصمب, ( رباب الحدضشى25)
 . 172ص 
 . 165-155ص ص , ( السخجع الدابق26)
 (انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة:27)
ات بضغ شباب تعاشى السخجر , " تعاشى السخجرات : عػاممو كديشامضاتو", ىبو الشضاؿ -

صشجكؽ مكافحة , القاىخة, فى لضمى عبجالجػاد كآخخيغ, العذػائضات: دراسة مضجانضة لسشصقة الذخابضة
 .164,ص 2002, كعبلج اإلدماف

" مجتسع الجراسة بضغ فخضضتى السخاشخة كالعخض كالصمب ", فى محسػد , رباب الحدضشى-
 .148ص ص , مخجع سابق, الكخدػ كآخخيغ

مخجع , فى نادية حمضع كآخخيغ, لسعارؼ كالسجركات حػؿ التعاشى كاإلدمافا, كفاء مخقذ -
 .41ص , سابق
 ( انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة :28)
فى محسػد الكخدػ , مجتسع الجراسة بضغ فخضضتى السخاشخة كالعخض كالصمب, رباب الحدضشى -

 . 162-161ص ص , مخجع سابق, كآخخكف 
 .51-50ص ص , مخجع سابق, عبل مرصفى -
, " ثقافة السخجرات : مرادر كتبخيخ التعاشى كاإلدماف فى الدضاؽ اليامذى, رباب الحدضشى -

 . 169-168ص ص , السخجع الدابق, فى عمى لضمة كآخخيغ
فى   , "ثقافة السخجرات : مرادر كتبخيخالتعاشى فى الدضاؽ اليامذى, ( رباب الحدضشى29)

 .174-173ص ص , سابقمخجع , محسػد الكخدػ كآخخكف 
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, مخجع سابق, مجتسع الجراسة بضغ فخضضتى السخاشخة كالعخض كالصمب, ( رباب الحدضشى30)
 . 162ص 
"ضخكؼ التعاشى ", السدح الذامل لطاىخة تعاشى كإدماف السخجرات " السخحمة , ( أماؿ ىبلؿ31)

؛ الصبعة األكلى, الكبخػ( القاىخة)الثالثة " دراسة عمى السجمشضغ مغ ندالء أقداـ عبلج اإلدماف 
 .59, ص 2000, السخكد القػمى لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة, القاىخة
, دلضل األخرائى الشفدى فى الػقاية كالعبلج مغ اإلدماف, ( لضمى عبج الجػاد كأخخكف 32)

 .  24-23ص ص , 1999, صشجكؽ مكافحة كعبلج اإلدماف كالتعاشى, القاىخة
 ح د/ إنعاـ( يشطخ فى كتب السد33)
مخجع , فى نادية حمضع كاخخيغ, " السعارؼ كالسجركات حػؿ التعاشى كاإلدماف ", (كفاء مخقذ34)
 .52ص , سابق
 .49-48ص ص , مخجع سابق, ( عبل مرصفى35) 
 ( انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة:36) 
 .145ص , مخجع سابق, ثقافة السخجرات, عبج الباسط عبج السعصى -
ثقافة السخجرات فى , " أضخار السخجرات كمشافعيا : ترػرات حاالت الجراسة ", بجكػ مشاؿ  -

السخكد القػمى , فى محسػد الكخدػ كأخخيغ, القاىخة, العذػائضات : دراسة حالة لسشصقة أبػ قتادة
 .211ص , 2006, لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة

 (انطخ فى ىحا الرجد السخاجع التالضة : 37)
 . 157ص , مخجع سابق, ثقافة السخجرات, باسط عبج السعصىعبج ال -
مخجع , فى أحسج مججػ حجازػ  كأخخيغ, " ثقافة السخجرات : رؤية سضكػلػجضة ", آماؿ ىبلؿ -
 .146-145ص ص , سابق
مخجع , دلضل اإلخرائى الشفدى فى الػقاية كالعبلج مغ اإلدماف, ( لضمى عبج الجػاد كآخخيغ38)
 .20ص , سابق
"األفكار كالسعتقجات الذائعة حػؿ تعاشى السخجرات " السدح الذامل لطاىخة , آماؿ ىبلؿ (39)

تعاشى كإدماف السخجرات " السخحمة الثانضة " دراسة عمى الستعاشضغ مغ ندالء مؤسدات األحجاث 
, 2000, السخكد القػمى لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة, القاىخة؛ الصبعة األكلى, القاىخة الكبخػ()
 .135ص 
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 كدكر ميشة الخجمة الجتساعية في عالج ذلظ ضاىخة تعاشي السخجرات لجى بعس الذباب
 قرخ بغ غذيخ - جامعة شخابمذ كمية التخبية  -د.نعيسة  عبج هللا  قجع 

 مقجمة 
 السخجرات كمسة ال تديج حخكفيا عمى ثسانضة حخكؼ بالتساـ لكشيا كارثة بكل ما تحسمو

االجتساعي كالشفدي  بانعكاساتيا تذسل كل الجػانب حضث تؤثخ عمى الجانبالكمسة مغ معشي 
  كالرحي االقترادؼ أؼ ليا تأثضخات مادية كمعشػية.

 كأف تعاشي السخجرات ألؼ نػع أك شكل مغ أنػاعيا كأشكاليا تجمب الكػارث
سخة تجمضخ الرحة جدجيا كنفدضا كىي ضضاع اجتساعي كتفكظ لبشضاف األالسذار إلضيا كىى 

كالسجتسع كىي إفقار اقترادؼ لمفخد كالجكلة كىي عرف لمحزارة كندف لمسدتقبل كقتل 
 السقاكمة كالتدمح كالعجد لترجؼ التحجيات السرضخية.

فالسخجرات آفة مغ أخصخ آفات العرخ الحجيث كىي دخضمة عغ مجتسعشا العخبي السدمع فمع يكغ 
ػ في الػقت ما ى خاصة مشتذخة كمعخكفة مثل ت في الػشغ العخبي عامة في لضبضااتعاشي السخجر 

الذباب كالذابات كدمخت حضاتيع كتخكت البعس األخخ بضغ  فئة الحاضخ حضث انتذخت بضغ
الحضاة كالسػت عالة عمى جسضع أفخاد مجتسعيع كمشبػذيغ مغ قبميع اال مغ تاب كعػلج كعاد إلى 

 الصخيق السدتقضع كالحضاة الصبضعضة. 
السخجرات كاإلدماف عمضيا محػر االىتساـ في العرخ الحالي فقج اكتدحت كتسثل مذكمة تعاشي 

معطع السجتسعات البذخية برفة عامة ك السجتسع المضبي برفة خاصة عمى مختمف السدتػيات 
كلحلظ بجأت السجتسعات العخبضة بعبلج ىحه السذكمة كالقزاء عمضيا تجريجضا لسا ليا مغ أخصار 

تسعات كقج ججدت السجتسعات لعبلج ىحه الطاىخة قػاىا البذخية جدضسة عمى تقجـ كتصػر السج
مدتعضشو في ذلظ باالخرائضضغ االجتساعضضغ كالشفدضضغ كذكؼ االختراص الحيغ يقع عمى عاتقيع 
الجدء األكبخ في القزاء عمى ىحا الػباء الفتاؾ , إال أف مع التصػر كالتحزخ كسخعة انتذار 

خا لمخقي بالسجتسع مغ خبلؿ زياده تفعضل السيشي كاإلنداني في كافة ىحا الػباء في لضبضا اىتساـ كبض
السجتسع السجاالت مشيا السجرسي كالرحي ككحلظ في دكر الخعاية كالتاىضل بسختمف انذصتيا في 
السجتسع  كلجكر األخرائي  االجتساعي اىسضة كبخػ في دراسة مخض االدماف نحػ السسارسة 

ضث يسثل دكره في كثضخمغ االمػر التي مغ أىسيا مداعجة السيشضة لؤلخرائي االجتساعي ح
معخفة السفاىضع السجمغ في حل مذاكمة اىتساـ بيا كالحخص عمى حميا بذكل صحضح كمحاكلة 
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الدمبضة لجػ السجمغ كمحاكلة تغضضخىا كتخسضخ السفاىضع الرحضحة كااليجابضة كمعخفة أسباب رسػخ 
ىحه السفاىضع الدمبضة كبحلظ تديل اسالضب عبلجو كتأىضمو ك يسثل ايزا دكره بخعاية السجمغ ك 

 1اكتذاؼ قجراتو اإليجابضة لبعث الثقة بشفدو. 
 جمغ لمعػدة إلى حضاتو بصخيقة شبضعضة فيػكيتسثل ىحا الجكر في تجاخمو لسداعجة الس

السعالج كالسقػـ كالسداعج كالسدتثار كالسشذط كلتحقضق دكره بالذكل السصمػب مشو ما يجب أف 
تتػاجج فضو كي يحدغ التعامل مع السخض مثل البذاشة كالمضغ كالتعامل بعاشفة مع ىؤالء 

 السخضى.
ػع في كببلت السخجرت بكل أنػاعيا كأشكاليا فالذباب ىع الفئة االجتساعضة األكثخ عخضة لمػق

السختمفة كأصبحت مغ أسػأ السرائب التي أندليا الستعاشي سػاء كاف ذكخ أك أنثي بشفدو عبخ 
ما يدسى بالسداج فاإلدماف مجمخ لمحزارة كالسدتقبل كلو أخصار ال يعمع مجاىا ًاال هللا سبحانو 

 كتعالى. 
كخاصة إذا كاف السجمغ شاب أك شابة في  ٓقضخ السخجرةالسجمغ ىسو كضفضة الحرػؿ عمى العقا

ريعاف شبابيع مشتطخ مشيا أف يكػف أبا أك أما تعج األجضاؿ كتبشا اليسع, فضربح شخرضات 
 ميدكزة رىضشة لسخجر مغ أؼ نػع كاف.

الجراسة تيجؼ إلى معخفة االسباب السؤدية لتعاشي الذباب لمسخجرات ككضفضة عبلجيا كدكر كىحه 
 لخجمة االجتساعضة في ذلظ:ميشة ا

 االشار السشيجي لمبحث
 مذكمة البحث
 أىسضة البحث
 أىجاؼ البحث
 تداؤالت البحث
 مرصمحات البحث

 السشيج السدتخجـ في البحث 
 حجكد البحث

                                                           

يػسف مالح بخيظ, التغضخ االجتساعي الجكني كالسخجر ات, الخياض : جامعة نايف العخبضة لمعمـػ االجتساعضة '  1
 . 29ـ, ص 2007



 

 

319 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 مذكمة البحث
لع تعج مذكمة اإلدماف عمى السخجرات مذكمة مجتسع بحاتو ك إنسا أصبحت مذكمة السجتسع 

أنطستو ك حكػماتو,  كتسثل السخجرات اآلف الخصخ الجاىع الحؼ يجتاح الذعػب الجكلي يسختمف 
 السختمفة سػاء كانت متقجمة أك نامضة أك متخمفة .

ك رغع الجيػد السبحكلة مغ قبل الحكػمات في مختمف دكؿ العالع لسػاجية ىحه الطاىخة بأبعادىا 
زالت تذكل قمقا كاضحا عمى حضاة السختمفة كمحاكلة القزاء عمضيا إال اف ىحه الطاىخة ال 

السجتسعات البذخية كالسجتسع المضبي كغضخه مغ السجتسعات صار يعاني مغ ىحه الطاىخة التي 
أصبحت تشتذخ سشة بعج أخخػ بضغ الذباب كإف مثل ىحه الطػاىخ الدمبضة التي تيجد كضاف 

كيكػف مجتسعًا  السجتسع شجت إىتساـ الستخررضغ لجراستيا حتى نقي السجتسع مغ خصػرتياً 
 خالضًا مغ األمخاض.

ك نطخا لسا ليحه السذكمة اإلدماف مغ مخاشخ كالفقخ كالسخض كاعجاد العاشمضغ عغ العسل ك 
أنتذار ركح البلمباالة ك االتكالضة, األمخ الحؼ يؤدؼ إلى ىجر ك انفاؽ مبالغ باىزة في عسمضات 

ىحه السبالغ تثكل ندؼ حقضقي لثخكة  جمب ك تجارة كتخكيج السػاد السخجرة, مغ السؤكج آف كل
السجتسع ك استشداؼ لسجيػدات التشسضة كإذا ما استفحمت كإتدعت قاعجتيا أدت إلى فقجاف ندبة ال 
يدتياف بيا مغ القػػ البذخية التي يعػؿ عمضيا في القصاع التشسػؼ اجتساعضًا ك اقتراديًا ك ثقافضًا 

, ك السخض , ك مغ ىحا السشصمق يجب استحجاث  كمغ ثع تفاقع ضػاىخ أخخػ عجيجة مثل )الفقخ
مخاكد متصػرة لعبلج كرعاية كتأىضل السجمشضغ نطخا لكبخ حجع السذكمة ك تزاعف اعجاد 
السجمشضغ كإف مذكمة تعاشي السخجرات ال يػجج ليا إحراء دقضق لعجد متعاشي السخجرات في أؼ 

عضة كالجشائضة لستعاشي السخجرات, إف دكلة ميسا كانت درجة دقتيا, كذلظ بدبب الصبضعة االجتسا
معطع البضانات اإلحرائضة عغ الستعاشضغ بضانات تقخيبضة, ربسا كاف أقخبيا إلي الػاقع البضانات 

 فقط. اإلحرائضة التي تعتسج عمي أنػاع ككسضات السخجرات التي ضبصيا أجيدة السكافحة
ىضئة  –ألمع الستحجة "شعبضة السخجرات كقج اعتبخت مشطسة الذخشة الجشائضة الجكلضة كأجيخة ىضئة ا

مشطسة الرحة العالسضة" إف كسضة السخجرت السزبػشة في بمج   -الخقابة الجكلضة عمي السخجرت 
 %  مغ كسضة السخجرت التي تدتيمظ في ىحه الجكلة.10 -% 5تتخكح مابضغ 

ثع بعج قدسة ىحه كبعسمضة حدابضة يسكغ معخفة نػع ككسضة االسخجرات التي استيمكت في دكلة ما 
الكسضة عمى معجؿ تعاشي الفخد مغ السخجرات سشػيا يسكغ تحجيج العجد التقخيبي لمستعاشضغ. ففي 
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محاكلة مغ الذخشة الجشائضة الجكلضة لحرخ عجد متعاشي السخجرات الذباب قامت السشطسة 
غ دكلة مغ بإرساؿ كتابيا الجكرؼ إلى مكاتب الػششضة السشطسة, كتمقت ردكدىا مغ خسدة كخسدض
 بضشيا مرخ السسمكة العخبضة الدعػدية كالكػيت كلبشاف كالػاليات الستحجة األمخيكضة.

كقج تبضغ لمسشطسة  أف ىحه الخدكد ال تسكغ األمغ إعصاء نطخة عغ مذكمة السخجرات كمجػ 
 انتذارىا في العالع. كلكشيا ال تعصي صػرة حقضقضة لمسذكمة. فمع تذسل األرقاـ السخسمة األعمى
عجد الذباب التي ألقت الذخشة القبس عمضيع حاؿ قضاميع بتعاشي السخجرت  أك حالة حضازتيع 
لسػاد مخجرة اعتخفػا بحضازتيا بقرج التعاشي  أك أف التحخيات أثبتت أف الحضازة كانت بقرج 
التعاشي, باالضافة عمى الستعاشضغ الستقجمضغ مغ تمقاء أنفديع لمعبلج في السرحات تحت 

 العبلج.
كنطخا لبلقباؿ كإزدياد عجد الستعاشضغ لمسخجرات أخحت العجيج مغ الجكؿ شخؽ الػقاية لمحج مغ  

 انتذار ىحه الطاىخة كذلظ:
بالتػعضة باثار السخجرات كالحسبلت الجعائضة كاالعبلمضة مخئضة كمدسػعة كمقخكءة, جدء  -

كضفضة العبلج سػاء  يتسثل في عبلج مغ كقع في االدماف كقج إختمفت العجيج مغ السجارس في
أكاف شبي اك نفدي اك اجتساعي اك جسضعيا مجتسع بسخكد عبلج كاحج كيذسل مخكد العبلج 
بالبجائل اك سحب الدسػـ كمغ ثع العبلج الشفدي كمغ ثع التاىضل االجتساعي كنطخا الختبلؼ 
جكرؼ شخؽ العبلج في كافة الجكؿ حتى داخل الجكلة نفديا االمخ الحؼ تصمب دراسة معسقة ل

ميشة الخجمة االجتساعضة في كضفضة التعامل مع ىحه الطاىخة في عبلج بعس مذكبلت السجمشضغ 
 في السجتسع المضبي. 

 أىسية البحث: 
مذكمة االدماف عمى السخجرات اصبحت تذكل ضاىخة سمبضة بجأت تشتذخ في السجتسعات كليا 
مخدكد سمبي عمى الفخد كاالسخة كالسجتسع كقج رأت الباحثة إف دراسة ىحة الطاىخة كتػضضف 
نتائجيا في ارشاد كتػعضة الذباب بسزار ىحه الدسػـ كبتبرضخىع باخصارىا, كالتعخؼ عمى 

 ليحه السػاد التي يتعاشػنيا. التاثضخ السجمخ 
كسا تأتي أىسضة ىحه الجراسة بسثابة التحرضغ الػاقي لمذباب مغ ىحه السػاد السخجرة كاالستفادة مغ 
دكر الخجمة االجتساعضة في مداعجة السجمشضغ في العػدة الى الحضاة الصبضعضة كعبلج ىحه 

 الطاىخة.
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 ات مشيا: كمسا يديج مغ أىسضة ىحه الجراسة عخض بعس السؤشخ 
ارتفاع حج تيخيب كتخكيج السخجرات بجرجة كبضخة في أنحاء الػشغ العخبي دكف تخرضز  أكال:

كتذسل ىحه الديادات غالبضو االصشاؼ السشتذخة االستعساؿ مغ مػاد الحذضر كاألفضػف كاليضخكيغ 
 1كالكػكايضغ, إضافة إلى األقخاص السخجرة مغ أصشاؼ كالسشذصات كالسيمػسات.

ضحج الباحثة أىسضة العشرخ البذخؼ في السجتسع كقػة فاعمة ك باألخز فئة الذباب كىشا تػ 
التي يعػؿ عمضيا كثضخا في بشاء مدتقبل السجتسع ك تصػره ك تقجمو فمػال األفخاد ما كجج السجتسع 
كلػال السجتسع ما كجج األفخاد فيع القػة الفاعمة ك إذا انتذخ بضشيع سمػؾ غضخ سػؼ سػؼ يعخقل 

 .جـ كالعصاء في السجتسعالتق
إف االىتساـ بأفخاد السجتسع كإشباع رغباتيع ك احتضاجاتيع ك دراسة العػامل السؤدية لئلدماف 
كالعسل  عمى الحج أك اإلقبلؿ مغ نتانجيا الدمبضة حتى تزسغ قػة بذخية فاعمة كقادرة عمى 

 العصاء كالتقجـ كالتشسضة كإبعادىع عغ االنحخاؼ ك الجخيسة.
 أىجاؼ البحث : 

ييجؼ البحث إلى ىجؼ عاـ ىػ التعخؼ عمى ضاىخة تعاشي السخجرات لجػ الذباب كدكر ميشة 
الخجمة االجتساعضة في عبلج بعس مذكبلت السجمشضغ كلتحقضق اليجؼ العاـ فقج تخجست الباحثة 

 ىحه اليجؼ إلى األىجاؼ الفخعضة التالضة:
 ي عبلج كرعاية السجمشضغالتعخؼ عمى دكر ميشة الخجمة االجتساعضة ف -1
 التعخؼ عمى أدكار األخرائي في مذكبلت رعاية السجمشضغ -2
 التعخؼ عمى أسباب تعاشي السخجرات لجػ بعس الذباب -3

 التداؤلت البحث :
 كيتزسغ ىحا البحث عجة تداؤالت فخعضة كىي:

 ما دكر ميشة الخجمة االجتساعضة في عبلج كرعاية كتأىضل السجمشضغ؟ -1
 األخرائي االجتساعي في مذكبلت رعاية السجمشضغ؟ماىي أدكار  -2
 التعخؼ عمى التعاكف ما بضغ األخرائضضغ االجتساعضضغ كالسيتسضغ بعبلج السجمشضغ. -3

  

                                                           

  21, ص 1990مرباح أبػ غخارة كآخخكف, سمدمة الػعي األمشي, مصابع العجؿ شخابضذ,   1
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 نػع البحث :
بسا أف ىحا البحث يدتيجؼ التعخؼ عمى دكر ميشة الخجمة االجتساعضة في عبلج بعس 

غ البحػث االستصبلعضة أك الػصفضة مذكبلت السجمشضضغ لمسخجرات, فإف ىحا البحث يجخل ضس
 التحمضمضة.

 السرصمحات كالسفاىيع :
لقج اصبح مغ مدتمدمات الجقة في العمع, البجء لػضع تعخيفات كاضحة كمحجدة لكل مفيـػ 
يدتخجمو الباحثػف في دراساتيع ؤ بحػثيع, ميسا بجت ىحه السفاىضع أك تمظ السرصمحات كاضحة 
ك بدضصة, كسآ تاتي أىسضة ذكخ السرصمحات ك تعخيفاتيا االجخائضة مغ كثخة الجالالت السحتسمة 

الػاحج , نتضجة عجـ اتفاؽ المغة كالتخبضة كاالجتساع في كثضخ مغ األحضاف عمى داللتيا,  لمسرصمح
 ك كحلظ نتضجة اإلختبلؼ القخائغ الجالة عمى معتى دكف غضخه . 

كيقرج بالسفيػـ "كسضمة رمدية مخترخة ك كاضحة يدتعاف بيا لمتعبضخ عغ معشى أك أفكار معضشة 
 يخاد ايراليا " 
 فاىضع التي تأتي في سضاؽ الجراسة كالتي تقتزي آف يمقى الزػء عمضيا ىي:كمغ ثع فإف الس

 أكل : الجكر :
 يقػـ تفدضخ الجكر عمى ثبلثة اتجاىات أساسضة:

 1األكؿ : يخػ أف الجكر ترػر يختبط بالذخز, كىحا االتجاه أقخب إلى عمع الشفذ. 
أؼ السعايضخ ك التػقعات التي تختبط الثانى : يخػ أف الجكر يجؿ عمى السصالب البشانضة لمدمػؾ, 

بسخكد معضغ, كىي شيء خارج عغ الفخد كيقػد الفخد الي أداء مشطع كىحا اإلتجاه يعبخ عغ نطخة 
  2إجتساعضة بحتة تؤكج السفيـػ الحؼ أكججه "دكر كايع كالحؼ يمغي دكر الفخد في تحجيج الدمػؾ"

 ثانيا : السجمغ 
دمشا عمضو" ك يقاؿ : فبلف أدمغ الذيء أؼ أدمشو ك يقاؿ مرصمح مجمغ مذتق لغػيا مغ )دمغ( "

ايزا )رجل مجمغ خسخ( , آؼ : مجاـك عمى شخبيا , )كسا يعخؼ بانو : " شخز يتشاكؿ العقار 

                                                           

ؼ, ص  1971احداف دمحم الحدغ كآخخكف, شخؽ البحث االجتساعي, القاىخة: السمتقى السرخؼ لبلبجاع,   1
73.  
  .85احداف الداعاتي, ترسضع البحػث االجتساعضة كمشاىجيا كشخقيا, ككتاباتيا, ب, ت, ب, ص 2
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دفعآ لسا يعانضو مغ آلع ك كخب" كسا يعخؼ بأنو : الذخز الحؼ تعػد عمى تعاشي عقار معضغ ك 
لسادة , فإذا حجث كتػقف عمى التعاشي شعخ لفتخة زمشضة تجعل جدسو معتسجا عمى ىحه ا

باألضخار الشفدضة كالجدسضة ك آالـ تجعمو مجفػعا لمبحث عغ السخجر بأؼ كسضمة كانت" كيسكغ 
تعخيف السجمغ بأنو "الفخد الحؼ يدتخجـ الكحػؿ أك السخجر استخجاما قيخيا مسا يفقجه عمى ضبط 

سع".  كلتحجيج مفيـػ السجمغ تحجيجا أدؽ الشفذ كأصبح معو عاجدا عغ تأدية كضائفو في السجت
 في ىحه الجراسة فإنو:

الفخد الحؼ يدتخجـ الكحػؿ آك أؼ مادة مخجرة, سػاء كاف استخجاـ ىحه السادة عغ شخيق  -1
 الفع أك الذع أك الحقغ في الػريج.

خمقت ىحه السادة السخجرة آك الكحػؿ لجػ الفخد لئلدماف عمضيا آك ما يتختب عمضو مغ   -2
 لمسجمغ ك سػء التكضف مع السجتسع. مذكبلت

 أدػ بو اإلدماف الى دخػلو السدتذفى لتمقي العبلج. -3
يخػ اف الجكر محصة  ضخكؼ نفدضة كإجتساعضة, كىػ يجؿ عمى أفعاؿ األعزاء الستخافقة مع 
البشاء االجتساعي اك األسالضب التي يؤدؼ بيا األشخاص الدمػؾ في السػ قف حدب السعايضخ 

 السشطسة.

 ا : األخرائي الجتساعي:ثالث
األخرائي االجتساعي ىػ: "السسارس السيشي لمعسمضات الخئضدضة في تأىضل كاإلصبلح ك خاصة 
في عسمضة دراسة مخض اإلدماف مغ ناحضة االرتقاء بسدتػػ عبلقات مخضى اإلدماف االجتساعضة 

 1ككقاية السجمشضغ مغ االنحخافات االدمػكضة كاالجتساعضة بعج الذفاء".

 لسخجراتا
يعتبخ التعخيف بالسخجرات مغ االمػر التي ليا اىسضتيا في تػعضة  ارشاد االفخاد إلى ىحه الدسـػ 

 الفتاكة فسغ الشاحضة المغػية.
"يتقارب مفيػـ السخجرات مغ مفيػـ السخجر في المغة اسع فاعل مغ خجر بتذجيج الجاؿ كمرجره 

بسعشى الزعف كفتخ فتػرا" , كجاء في قامػس  التخجيخ" , فقج كرد في قامػس لداف العخب "الفتخ
السرباح السشضخ كمسة الخجر بسعشى االستخخاء ك خجر العزػ يعشي استخخى فبل يصضق الحخكة ك 

                                                           

  190دمحم زكي بجكؼ, ص 1
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 1الخجر كالفتػر كالزعف يرضب األعزاء ك كل البجف ". 
تحتػؼ اما مغ الشاحضة العمسضة فتعخؼ السخجرات بأنيا " كل مادة شبضعضة اك كضسضائضة مدتحزخة 

عمى عشاصخ مشبية أكمدكشة آك ميمػسة يؤدؼ تشاكليا  إلى حالة مغ التعػد ك اإلدماف عمضيا  
 2تمحق الزخر بالفخد ك بدمػكو" . 

تعخؼ السخجرات اجخائضًا بانيا : "ىي آؼ مادة شبضعضة أك اصصشاعضة أك كضسضائضة مشذصة أك 
 الكثضخ مغ السذكبلت" .ميمػسة تؤثخ عمى الػضائف في الجدع ك يشتج عغ تعاشضيا 

 الدماف:
يعخؼ اإلدماف بأنو "حالة مغ التدسع السؤقت أك الجائع, مزخ بالفخد ك السجتسع كسببو السػاضبة 
عمى تجخع مخجر شبضعي اك مخكب مرشػع ك مسا يسضد ىجه الحالة حاجة اإلنداف أك رغبة ال 

يادة مغ كسضة جخعاتو كىػ رضػخ تقاكـ , يتحػؿ لجافع نفدي يسمي براحبو لسػاصمة اإلدماف, الد 
الشفذ ك مػالفتيا عمى مخجر ما مرحػب بخغبة الجدج ك قجراتو عمى تحسل التأثضخات".  كيعخؼ 
اإلدماف إجخائضا بانو : حالة التعػد عمى تشاكؿ العقار ألف الجدع ال يؤدؼ كضائفو لسادة التعاشي 

 ة نفدضا كبجنضا.لتفادؼ أعخاض االندحاب الحؼ يرعب احتساليا ك تبجك كاضح

 الشار الشطخي لمبحث 

 الشطخيات السفدخة لمبحث 

 الجراسات الدابقة 
 اكل : نطخيات التغييخ الجتساعي كالثقافي: 

يخػ اصحاب ىحا االتجاه اف عسمضات التغضخ التي تسخ بيا السجتسعات ىي الدبب في ضيػر 
التغضخ ال يتع بشفذ الجرجة بضغ  بعس الطػاىخ كالسذكبلت في الحضاة االجتساعضة كمخاد ذلظ أف

مختمف عشاصخ بشضة السجتسع كبضغ ما ىػ مادؼ كما ىػ معشػؼ في ثقافة ذلظ السجتسع , كمغ 
العمساء الحيغ أشاركا ليحه الطاىخة ك ىي حالة عجـ الشسػ الستػازؼ "كلضع أك جبخف"  في كتابة 

تسعات البذخية في تغضضخ إذ يخػ أجبخف أف السج 1922التغضضخ االجتساعي الحؼ صجر سشة 
كالسادية, إال أف معجالت التغضضخ تمظ ال ’ مدتسخ ك في جسضع جػانب الحضاة االجتساعضة مشيا

                                                           

  .93ـ, ص  1992جساىخية سابقا : سشة عبج الدبلـ الجكبي, السخجرات, سمدمة عسمضة, شخابمذ ال 1
  .54عبج الدبلـ الجكبي, السخجرات, السػسػعة القضسة, مخجع سابق, ص  2
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تحجث بشفذ السدتػػ في األجداء السكػنة لثقافة السجتسع, جانبيا السادؼ ك جانبيا السعشػؼ 
االجتساعضة كالقضع   فالجانب السادؼ أسخع في التغضضخ مغ الجانب السعشػؼ الحؼ يذسل الشطع

كالسعايضخ كاالتجاىات الدائجة في السجتسع, مسا يشتج عشو العجيج مغ السذكبلت االجتساعضة التي 
ككل أك بعس فئاتو, كلعل فئة الذباب مػضػع ىحه الجراسات أكثخ الفئات  ٓأصابت السجتسع

غضضخ العشاصخ السكػنة العسخية تأثخا بيحا التغضضخ كالحؼ يختبط بقزضة اختبلؼ معجالت كمدتػػ ت
لثقافة السجتسع, كإدا عخفشا بأنو يجب أف يكػف التغضخ في حالة تػازف بضغ الجانب السادؼ 
كالسعشػؼ, كإف عجـ حجكث ىحا التػازف يؤدؼ إلى ما يعخؼ في الشطخيات االجتساعضة "باليػة 

 ع. الثقافضة" كما يشتج عشيا في مذكبلت كانحخافات تطيخ في سمػؾ أفخاد السجتس

 ثانيا : نطخية التفكظ الجتساعي:
يثضخ مفيػـ التفكظ االجتساعي إلى ضػاىخ اجتساعضة كثقافضة عجيجة مشيا تشاقس أك صخاع 
السعايضخ الثقافضة, أك ضعف أثخ قػاعج الدمػؾ كالسعايضخ التي تحكسو كسا تجؿ أيزا إلى صخاع 

الػسائل التي تحقق األىجاؼ كإلى األدكار االجتساعضة كإلى انعجاـ االلتقاء بضغ األسالضب ك 
الجساعات ك سػء أدانيا لػضائفيا داخل السجتسع, ك تعخؼ ألضػث التفكظ االجتساعي بأنو "أؼ 
اضصخاب أك انذقاؽ أكصخاع أك افتقار عمى اإلجساع يحجث في نصاؽ جساعة مغ الجساعات أك 

مى الشطع االجتساعضة أك عمى في مجتسع ما يؤثخ عمى العادات االجتساعضة الدمػكضة السقخرة إف ع
الزػابط االجتساعضة برػرة تجعل مغ السدتحضل أف يتحقق ليحه األدكار أداء كضضفي مشدجع 

 ندبضا".
كفي ضػء ىحا التعخيف لتفكظ االجتساعي يعشي اضصخابا في التفكضخ يشتج عشو اضصخاب في 

اب ىحا االتجاه, ك الحؼ التشطضع كقرػر في االداء الػضضفي داخل السجتسع الػاحج, ك مغ أصح
فدخ ضاىخة انتذار الدمػؾ السشحخؼ الحؼ يذسل اإلدماف أفخاد السجتسع يخبصيا باضصخاب الشطع 
الفكخية ك الثقافضة "تػرستضغ سمضغ" إذ ))يخػ أف التفكظ االجتساعي يمعب دكرا قػيًا في نسػ ضاىخة 

ت االجتساعضة ك كل كاحجة مشيا الدمػؾ السشحخؼ باعتبار أف كل فخد يختبط بسجسػعة مغ الػحجا
تذبع لو بعس الحاجات االجتساعضة أك البضػلػجضة ك لكل كحجة مغ تمظ السعايضخ عامة ك مذتخكة 
بضغ كل الػحجات السسثمة لمثقافة في السجتسع , حضشئح ال تػجج مذكمة ك لكغ تطيخ السذكمة 

ضشة بالحات, ك حضث أف الفخد عشجما تكػف ىشاؾ انساط ثقافضة مختمفة أك مقرػرة عمى جساعة مع
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في تفاعمو داخل مجتسع السجيشة يشتقل ببضغ جساعات مختمفة, تبجأ باألسخة ثع جساعة الخفاؽ ك 
السجرسة ك انتياء بدمبلء العسل  ك مغ خبلؿ تفاعل الفخد مع ىحه الجساعات فإنو بالزخكرة 

 سضكتدب مشيا بعس معايضخ الدمػؾ التي تػجو عبلقاتو باألخخيغ((.
عمى الخغع مغ اف ىحه الشطخية تعصي بعس الرجؽ في تفدضخ السذكبلت  مالحطات:

االجتساعضة إال أنو مغ غضخ السعقػؿ أف تكػف كل السذكبلت االجتساعضة بدبب الفػضى كالتفكظ 
االجتساعي عمى الخغع مغ أنيا تشبو األدىاف إلى أىسضة كفاعمضة التفكظ كأرضضة لػجػد مذكبلت 

اصصبلح عجـ االنتطار مرصمح مخف ال يسكغ االمداؾ بو كاخزاعو لتجخبة  اجتساعضة كسا أف
 كالجقة.

 الجراسات الدابقة :
نطخا لكثخة كتشػع الجراسات التي اىتست لطاىخة انتذار السخجرات كاالدماف عمضيا, فإف الباحثة 
تذضخ إلى بعس مشيا كالشتائج التي تػصمت إلضيا مقارنة بيجه الشتائج فضسا بعج بالشتائج التي سػؼ 

 تتػصل إلضيا ىجه الجراسة باعتبار أف ىشاؾ عػامل مذتخكة بكل السجتسعات 
 جراسات السحميةأكل : ال

 الجراسة األكلى: -1
مفضجة مدعػد الحاتسي" بعشػاف )ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات كدكر الخجمة االجتساعضة ”دراسة 

 ـ. 1999في التعامل معو, رسالة  ماجضدتخ غضخ مشذػدة , العمـػ االجتساعضة, 
لؤلمخاض الشفدضة أجخيت ىجه الجراسة عمى كل الشدالء السػجػديغ في قدع زياد بسرحة الخازؼ 

( سشة ك قج كاف كل 45-20" نديل تتخاكح بضغ  )65كالعقمضة كالبالغ عجدىع كقت اجخاء الجراسة "
 1الشدالء مغ فئة الحكػر.

كىجه الجراسة تيجؼ لمكذف عغ ضاىخة االدماف عمى السخجرات بضغ الذباب كدكر الخجمة 
الجراسة بجػانب متعجدة تترل بالفخد  االجتساعضة في التعامل معيا كلقج اىتست الباحثة في ىجه

السجمغ مغ حضث الجشذ, العسخ, السدتػػ التعمضسي, الحالة االجتساعضة, السيشة, كسا اىتست 
بالسحضط االجتساعي الجؼ يتفاعل مع السبحػثضغ كاألسخة, األصجقاء, الجضخاف, كدلظ لسحاكلة 

                                                           

مفضجة مدعػد الحاتسي, ضاىخة االدماف عمى السخجرات كدكر الخجمة االجتساعضة في التعامل معيا, رسالة  1
 ـ. 1999ماجدتضخ غضخ مشذػرة, كمضة العمـػ االجتساعضة , 



 

 

317 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

ت مغ ىحا السشصمق تػفخت لمباحثة الكذف عغ نسط العبلقة الدائجة بضغ الفخد السجمغ كالجساعا
 مجسػعة مغ السعمػمات كالشاتج كالتالي:

 ( سشة. 29-25أكثخ الفضئات العسخية تعخضا لئلدماف الجيغ تقع أعسارىع بضغ ) (1
%( مغ مجسػع 81.5يشتذخ االدماف بذكل كاسع بضغ غضخ الستدكجضغ أف يسثمػف ) (2

 السبحػثضغ. 
ة مغ السبحػثضغ مجمشي مخجرات ىع مغ فئة ذكؼ اتزح مغ خبلؿ ىحه الجراسة أف أعمى ندب (3

السؤىل التعمضسي الستػسط ) ثانػؼ اك  يعادلو( كتشخفس ىحه الشدبة بضغ ذكؼ السؤىل العمسي 
 العالي.
اتزح مغ الجراسة أف معطع ىؤالء السبحػثضغ لع يكغ ليع عسل ثابت ك إنسا أعساليع ال  (4

 ٓتخزع لمصابع الخسسي ك دخػليا غضخ محجكدة
 ٓمغ الجراسة أف مثل ىجه الطػاىخ الدمبضة تيجد كضاف السجتسع  اتزح (5

ك مغ نمظ نخػ ضخكرة تفعضل دكر الخجمة االجتساعضة لعبلج ىحه الطػاىخ كالسذاكل اليجامة ك 
ذؾ مغ خبلؿ الجكر السيشي لؤلخرائي االجتساعي في رعاية األحجاث ,السشحخفضغ ك تقػيع دكره 

لسجتسع كالتعخؼ عمى بعس السعػقات التشطضسضة التي تحج مغ في السسارسة السيشضة بسؤسدات ا
 فاعمضة الجكر الحؼ يقػـ بأدائو.

 الجراسة الثانية -2
دراسة "ىجػ ابخاىضع الخكاب" بعشػاف )السعاممة األسخية ك عبلقتيا بتعاشي الححرات لجػ السخاىقضغ 

 1ـ.  2000بسجيشة شخابمذ( , سشة 
-14السخاىقضغ متعاشي السخجرات تتخاكح أعسارىع بضغ )( مبحػثا ض 50تزسشت عضشة الجراسة )

إناث مغ ندالء أربع مؤسدات إصبلح بصخابمذ ك استخجمت  10ذكخا ك  40( سشة مشيع 19
 الباحتة السشيج الػصفي كأكجت نتائج الجراسة عمى ما يمي:

لظ األمخ انخفاض السدتػػ التعمضسي لمػالجيغ  يؤثخ عمى ضاىخة تعاشي األبشاء لمسخجرات ككح -
 بالشدبة لدكاج الػالج ألكثخ مغ زكجة, ك كبخ حجع األسخة إضافة أثخ التختضب األكؿ في السضبلد.

                                                           

ابخاىع الخكاب, السعاممة األسخية عبلقتيا بتعاشي السخجرات, لجػ السخاىقضغ, رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة  ىجػ  1
 ـ. 2000كمضة العمـػ االجتستعضة, جامعة الفاتح )سابقا( 



 

 

318 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

أىسضة دكر األسخة في ضاىخة تعاشي السخجرات لجػ ألسخاىقضغ حضث تبضغ أف أسخ أغمب  -
اب ك لسبحػثضغ غضخ مدتقخة كتدػدىا الخبلفات كسا اف أسمػب التخبضة يقػـ عمى القدػة ك العق

 اإلىساؿ كالتحلضل
 كجػد عبلقة بضغ التجخضغ ك تعاشي السخجرات -

أقخ أغمب السخاىقضغ بأف المجػء الى التعاشي يبعجىع عغ جػ أسخىع ك يشدضيع السذاكل السحضصة 
 بيع ك أف أكثخ مغ نرف العضشة يسارس أحج أفخاد عائمتيع عادات سضئة.

لسخجرات حضث إف كل أفخاد العضشة ليع أصجقاء كذفت الجراسة عمى تأثضخ األصجقاء في تعاشي ا
 يتعاشػف السخجرات.

 دكر الخجمة االجتساعضة في عبلج السجمشضغ -
 عبلقة الخجمة االجتساعضة في مجاؿ التعامل مع السجمشضغ -
 شخؽ الخجمة االجتساعضة في عبلج مذكمة تعاشي السخجرات -
 شخيقة خجمة فخد -
 شخيقة خجمة تشطضع السجتسع -

 : الجتساعية في عالج اإلدمافدكر الخجمة 
يكاد يكػف مغ الستفق عمضو أف اإلدماف سمػكضات مسقػتة مغ قبل استسع كالكحب كالسخاكغة كعجـ 
احتخاـ الػقت, كغضخىا, كإف عبلج االدماف داخل السرحة يتع تحػيل السجمغ إلي القدع الخاص 

اإلدماف , مع تجعضسيا  بالتأىضل حضت تكػف ميسة اآلخرائي االجتساعي تػضضح تمظ خاصضة
باألمثمة كالذػاىج الػاقعضة ثع البجء في بخنامج اإلرشاد االجتساعي اليادؼ إلي مداعجة السجمغ 
عمى التعبضخ عغ اىجافو كترػراتو تع تحمضميا في إشار مػضػعي يكذف اآلراء الدمضسة الستبلئسة 

اشئة كالستشاقزة مع ثقافة مع الترػرات العامة في السجتسع كترحضح االفكار كالسفاىضع الخ
 السجتسع

كعسمضة اإلرشاد االجتساعي كجدء مغ العسمضة العبلجضة ىي شبضية بتشذئة السجمغ اجتساعضا مسا 
يتصمب أف يدػدىا تفاعل ميشي مػجو نحػ تحقضق اليجؼ مغ اإلرشاد كالحؼ ىػ تجشب السجىغ 

لمسجمغ كألسختو كلمسجتسع , االنتكاسة آخحا بقاعجة تقػؿ كل يػـ يسخ بجكف مخجر ىػ مكتدب 
كييجؼ بخنامج اإلرشاد االجتساعي إلي إبصاؿ أك إزالة السثضخات التي قج تؤدؼ إلي لجػء السجمغ 



 

 

319 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

إلي السخجر كمداعجتو عمى مسارسة حضاتو الصبضعضة بجكف مخجرات الحضاة الصبضعضة التي يذعخ 
 فضيا بأنو عزػ فاعل في األسخة كفي السجتسع .

جتساعضػف يحتاجػف إلي ميارات ميشضة إلنجاح عسمضة اإلرشاد االجتساعي كمغ كاألخرائضػف اال
 ىحه السيارات ما يمي:

  السيارة في التضقع كاالستساع الجضج إلي السجمشضغ . -1
 السيارة في تشاكؿ السػضػعات كاألفكار بسػضػعضة .  -2
  السيارات في التػاصل كالتفاعل مع السجمشضغ كمذكبلتيع . -3
 ٓبل السجمشضغ كإزاحة حػاجد الخػؼ كالحخج مشيع السيارة في تق  -4

 دكر الخجمة الجتساعية مع األسخة:
ىحا الجكر يكػف مػجيا نحػ أسخة السجمغ كيكػف اليجؼ مشو تحقضق قجرة مغ تكضف السجمغ 
كتػافقو اجتساعضًا أؼ بضغ السجمغ كأسختو كنبضغ السجمغ ك البضئة كيكػف لؤلخرائي االجتساعي 

في ىحا الجانب حضث  األخرائي االجتساعي الجكر الكبضخ في ىحا الجانب حضث الجكر الكبضخ 
تقػـ االخرائي بعقج جمدات مع أسخ السجمغ غالبا ما تكػف ضسغ بخنامج يبجأ بجراسة تػقعات 
جمدات مع أسخ السجمغ كتعجيميا إذا كانت خاشئة بحضث يديع البخنامج في نػعضو أسخ السجمشضغ  

 ي التعامل مع السجمغ بعج خخكجو مغ السرحة.نحػ شخؽ السثالضة ف
 عالقات الخجمة الجتساعية

تعتبخ الخجمة االجتساعضة إحجػ السيغ العاممة في مجاؿ عبلج كرعاية كتأىضل السجمغ متعاكنة 
مع غضخىا مغ السيغ لتحقضق الخعاية الستكاممة ليع كمداعجتيع عمى اشباع حاجاتيع كمػاجية 

ة العسخية التي تحتاج إلي تعامل خاص مغ جانب السيشضضغ لتحقضق مذكبلتيع في ىحه السخحم
أىجاؼ السجتسع في إعجاد جضل مغ الذباب قادرا عمى تحسل السدؤكلضة في تشسضة مجتسعو 
كالشيػض بو في كافة الجػانب الدضاسضة كاالقترادية كاالجتساعضة, إف الخجمة االجتساعضة 

ة في السجتسع كالتي تقػـ عمى مداعجة الشاس لسقابمة باعتبارىا أحج جػانب الخعاية االجتساعض
احتضاجاتيع كالقضاـ بسدؤلضاتيع كحضث أف سسات األفخاد كمكانتيع االجتساعضة كشبضعة مذكبلتيع 
ىي التي تحجد كضفضة التجخل السيشي لمخجمة االجتساعضة كتقجـ السداعجة ليع فقج تع تعخيف 

ة مشطسو لسداعجة الشاس لمػقاية كالعبلج مغ السذكبلت الخجمة االجتساعضة بأنيا شخيقة اجتساعض
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االجتساعضة  كلكي تحقق الخجمة االجتساعضة أىجافيا يجب التخكضد عمى شخقيا الثبلثة في 
 السسارسة السيشضة كىي خجمة فخد كخجمة الجساعة كتشطضع السجتسع.

 شخيقة الخجمة الجتساعية في عالج مذكمة تعاشي السخجرات:
 ة خجمة الفخد:أكل : شخيق

تعتسج شخيقة خجمة الفخد في تعامميا مع العسبلء عمى فيع شخرضة العسضل كفي مجاؿ ادماف 
السخجرات يمـد أخرائي خجمة الفخد معخفة تأثضخ سمػكضات االدماف عمى العبلقات االجتساعضة 
لمحج مشيا كالػضع االجتساعي ثع كضع خصة عبلجضة متكاممة كيسارس األخرائي شخيقة خجمة 

سجمشضغ مشح دخػليع السرحة حضث تكػف ىشاؾ خصػات كاجخاءات يعسميا االخرائي الفخد مع ال
 االجتساعي كيسكغ ايجاز ىحه الخصػات في االعساؿ التالضة: 

يقػـ األخرائي االجتساعي باألخح بضج السجمغ أثشاء دخػلو لمسخكد بجءا باإلستقباؿ لجراسة  -1
محزػر كيتزسغ ذلظ عخضا مكتػبا يقجـ السجمغ نفدو, غحا كانت حالتو تدسح أك بسغ ساعجه ل

 إلى أعزاء الفخيق السعالج
يقـػ االخرائي االجتساعي كبعج زكاؿ األعخاض بتعبئة السمف االجتساعي لمسجمغ, كجسع  -2

السعمػمات مغ السجمغ كمغ اسختو , إذا كانت الفخصة متاحة كحلظ كمغ السفتخض أف تكػف 
قضق لمسذكمة كأسبابيا , كسا يسكغ االستعانة البضانات كاممة كدقضقة لمػصػؿ إلي تذخضز د

بالسمف القجيع لمسجمغ كذلظ مع الحاالت الستكخرة لمتأكج مغ السعمػمات التي تع الحرػؿ عمضيا 
كاجخاء مقارنة بضغ البضانات الحجيثة كالقجيسة , كمحاكلة التعخؼ عمي سبب االنتكاسة, كمغ 

 1ٓدبب الخئضدي في االنتكاسةالفزل تيضئة الػضع أماـ السجمغ لضتػصل إلي ال
يقػـ األخرائي االجتساعي بتحجيج خصػات التجخل السيشي كالػسائل التي يتصمبيا التجخل   -3

مع تجكيغ جسضع ذلظ في ممف السجمغ, مغ يتدخع في تشفضحىا كمغ خصة مخسػمة تدسى الخصة 
 العبلجضة. 
تقػـ الخجمة االجتساعضة بالجكر الخئضدي فضسا يتعمق باالتراؿ بأسخ السجمشضغ كفضسا   -4

يتعارض مع مبجأ الدخية, كذلظ لسداعجتيع عمى حل مذكبلتيع التي قج نكػف سببا في اإلدماف 
 مغ أسبابو أك قج تكػف مجخد سبب في العػدة مخة أخخؼ إس التعاشي كاالنتكاسة

                                                           

 . 223-213, ص1982مختار حسدة, أسذ عمع الشفذ االجتساعي, ججة: دار البضاف,  1  
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بتزضق الفجػة التي قج تحجث بضغ السجمغ كبعس األشخاؼ  تقػـ الخجمة االجتساعضة  -5
االجتساعضة كًاألسخة أك السجرسة , أك العسل محاكلة العسل عمى تيضئة السشاخ الصبضعي إسيامًا في 

 حل السذكمة.
يقػـ األخرائي االجتساعي بالتشدضق بضغ اإلدارة كاألقداـ األخخػ فضسا يخز السجمشضغ  -6

ككحلظ التشدضق مع مؤسدات السجتسع لبلستفادة مغ مػارد السجتسع كمغ كاحتضاجاتيع االجتساعضة 
 1الخجمات االجتساعضة األخخػ السػجػدة كالستاحة.

 شخيقة خجمة الجساعة: ثانيا :
لمعسل الجساعي داخل مخاكد كمرحات عبلج اإلدماف دكر كبضخ سػاء الجمدات التي ىجفيا 

بل الشػعضغ يبجأ بعسمضة التخصضط مع تػضضح اليجؼ العبلج اك الجمدات التي ىجفيا التخكيح , كك
مشو كالحقضقة أف لمعسل الجساعي أىسضة خاصة في مجاؿ ادماف السخجرات يؤكج عمى ذلظ اف 
غالبضة السجمشضغ تعمسػا تعاشي  السخجرات عغ شخيق جساعة الخفاؽ فإذ كانت جساعة الخفاؽ ىحه 

ة في األشضاء االيجابضة كمشيا التخمز مغ اإلدماف القػة مغ التأثضخ فسغ األكلي استغبلؿ ىحه القػ 
بجاء مغ االستبرار بزخر السخجر ثع ايجاد القشاعة المغػية لبلقشاع كصػال إلي تعمع األسمػب 

 لمعضر بجكف مخجر )التعاشي(. األمثل 
كتتكػف مسارسة األخرائي االجتساعي لجكره كأخرائي خجمة جساعة داخل السخكد في األعساؿ 

 :التالضة
التعاشي أك  تكػيغ الجساعات الربلحضة التي يكػف ىجفيا تغضضخ السفاىضع الدالبة الجافعة إلى -1

 االستسخار فضو.
 . عسل بخامج جساعضة ىجفيا تغضضخ سمػكضات اإلدماف -2
تػجضو التفاعل داخل الجساعات بيجؼ خمق جػ اجتساعي صحي لتخفضف حجه التػتخ كالقمق  -3

 الشفدي.
 ت ىجفيا التعمضع ك التأىضل كتدسضة العبلقات االجتساعضة.العسل عمى تشفضح جساعا -4
 الجساعات التخكيجضة لتشطضع كاستثسار أكقات السجمغ.تكػيغ  -5
 

                                                           

 حكخ.عبج العديد بغ عبج هللا البخثضغ, الخجمة االجتساعضة في مجاؿ إدماف السخجرات, مخع سابق ال  1
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 ثالثاا : شخيقة تشطيع السجتسع
يذكل إدماف السخجرات مذكمة اجتساعضة كقج كجج مرحة اك مخكد أك أكثخ متخررة في عبلج 

 مجاىا مدتػؼ السجتسع.اإلدماف فيحا يعشي بأف ألسذكمة قج بمغ 
كمغ كجية نطخ الخجمة االجتساعضة تعخؼ السذكمة بأنيا مػقف اجتساعي يػاجو السجتسع , 

 1كتعجد مػارد السجتسع كنطسو اجتساعضة الستاحة عغ مػاجيتيا 
كعمى ذلظ فاألخرائي االجتساعي الحؼ سضسارس شخيقة تشطضع السجتسع داخل السخاكد 

عمضو العسل كفقا ليحا السشطػر الحؼ يعصى أفقا أكسع لسذكمة الستخررة لعبلج اإلدماف, 
اإلدماف كسذكمة اجتساعضة تيع السجتسع بكاممة, السضسا كأف اإلدماف يعج مذكمة متذعبة, تتصمب 
جيػدًا مكثفة كمتشػعة, سػاءا في مػاجيتيا كعامل كقاني أك في التعامل معيا كجيػد عبلجضة أك 

ىا كعسل تشسػؼ أك تأىضمي, كمغ ىحا السشصمق سشججد مجسػعة في ترحضحيا كسذكمة , كتجاكز 
اعساؿ يسكغ أف يسارسيا األخرائي االجتساعي الحؼ يعسل داخل السرحة كسسارس ميشي 

 : لصخيقة تشطضع السجتسع
عسل البحػث االجتساعضة التي تحجد خرائز الستعاشضغ )االجتساعضة كالجيسػجخافضة(   -1

 كتحمضل اسباب التعاشي.
حسبلت تػعضة عغ خصخ السخجرات في السشاسبات الدشػية كفي السجارس كالشػادؼ  تشطضع  -2

كذلظ حدب تدفخ عشو الجراسات كالبحػث السدتسخة التي تكذف عغ دكافع التعاشي كأكثخ الفئات 
 تعاشضًا كالسشاشق التي تشتذخ فضيا السخجرات كعػامل االنتكاسة.

ىخة اجتساعضة كسبل الػقاية مشيا كشخؽ تعخيف السجمشضغ كاسخىع بخرائز اإلدماف كطا  -3
 التعامل معيا, ككضفضة االستفادة مغ الخجمات الحكػمضة كاألىمضة السػجػدة في السجتسع.

بيا مغ  عسل التشدضق البلـز بضغ السؤسدات كاألجيدة السيشضة بطاىخة اإلدماف كما يتعمق -4
 كقاية كعبلج كتأىضل. 

كجيػد  سخجرات كلمسذاركة في جيػد التػعضةاستذارة السجتسع لمسداىسة في محاربة ال -5
 العبلج كالتأىضل دكف مغاالة في السشطػر الدمبي نحػ السجمغ الستعاشي.

  

                                                           

 ,33, ص 1973أحسج كساؿ أحسج, تشطضع اامجتسع, القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية,   1
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 مغ خالؿ ىحا البحث تػصي الباحثة بالتػصيات التالية:
انذاء مرحات كمخاكد العبلج كتأىضل السجمشضغ, مع ضخكرة زيارة عجد األخرائضضغ  -1

السخاكد كالسرحات لمقضاـ بجكرىع السيشي كتحدضغ جػدة الخجمات االجتساعضضغ داخل ىحه 
 العبلجضة.
انذاء مكاتب لمخجمة االجتساعضة في جسضع مؤسدات الجكلة مع تػفضخ القاعجة السعمػماتضة  -2

التي يحتاجيا األخرائضضغ كمػاكبة الججيج كالتعاكف مع مؤسدات السجتسع السجني لمػقاية مع ىحه 
 اآلفة.
غ الشجكات كالسؤتسخات كالجكرات التجريبضة كضخكرة التخكضد عمى العسل كفخيق عقج السديج م -3

جساعي كخمق ركح التعاكف بضغ األخرائضضغ كالسيشضضغ كالتخكضد عمى عقج الشجكات التي تديع في 
 نػعضة الحج لسخاشخ ىحه الطاىخة كتدمضط األضػاء عمضيا لسعخفة آثارىا كانعكاساتيا.

سات التي تذبو الجراسة الحالضة عمى السدتػػ الػششي لمػقػؼ بجقة اجخاء السديج مغ الجرا -4
 عمى ما يتعمق بطاىخة تعاشي لمسخجرات كالػقاية مشيا.

بسا أف مذكمة تعاشي السخجرات تسثل كاحجة مغ أكثخ السذكبلت تعقضجا كليا أكجو مشعجدة,  -5
بالطاىخة تتكامل إجخاءات كاف مغ الزخكرؼ إيجاد نػع مغ التشدضق بضغ مختمف الجيات السيشضة 

 السػاجية, كال يمقي بالعبء عمى جية كاحجة.
لسا كانت مقػلة "الػقاية خضخ مغ العبلج"  نقرج عمى مجاؿ تعاشي السخجرات بجرجة ال  -6

حجكد ليا مكاف مغ الزخكرؼ أف تذكل جيػد الػقاية حجد الداكية في اجخاءات مػاىة تعاشي 
كل الجيات السعشضة بيا تخصضصا كتشفضحا كأف تتع ىحه  السخجرات كأف تذارؾ في ىحه الجيػد

 الجيػد في حمقات متجاخمة كمتتالضة تبجأ مغ الحمقات اليذة.
أك الجساعات األكثخ تعخضا لخصخ التعاشي كاالدماف كمشيع التبلمضح كسا تبضغ مغ الجراسات 

 االنتذارية التي سبقت االشارة الضيا في مػاضع سابقة في ىحه الجراسة.
ي ضػء التػصضة الدابقة يربح مغ الزخكرؼ عقج الجكرات التجريبضة الستخررة كعمى ف -7

نحػ دكرؼ لكل السيششضغ كالستخررضغ خاصة العاممضغ في السجارس الشبلعيع عمى الججيج في 
 مجاؿ تعاشي السخجرات كمداعجتيع في الترجؼ ليحه السذكمة داخل نصاؽ عسميع.

تػعضة األفخاد بخصػرة ىحه اآلفة )السخجرات( كمغ ىحه تقػـ خجمة السؤسدات االجتساعضة ل -8
 السؤسدات االجتساعضة لمسجارس كدكر الخعاية االجتساعضة كاألقداـ الجاخمضة ... إلخ.
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تدتفضج مشيا كسائل االعبلـ مغ خبلؿ كضع بخنامج تػعضة السجتسع باإلضخاب الشاجع عغ  -9
 خاد السيتسضغ بالبحػث كالجراسات العمسضة.تعاشي ىحه الدسـػ كأيزا يدتفضج مشيا الباحثضغ كاألف

يدتفضج مشيا الستخررضغ في معالجة السخضى السجمشضغ كالتعامل معيع, كيسكشيع االشبلع  -10
عمى نتائج البحث لكي يتعخفػف عمى كضفضة عبلجيع عغ شخيق معالجة العػامل السؤدية لتعاشضيع 

 كالقزاء عمضيع
ع مع األشخاص السجمشضغ كالستعاشضغ ليحه السػاد يدتفضج مشيا رجاؿ األمغ في كضفضة تعاممي -11

 الدامة بجسضع أنػاعيا.
االىتساـ بالبخامج الػقائضة لسكافحة تعاشي السخجرات مغ خبلؿ كسائل العالع كالسؤسدات  -12

السدؤكلة عغ التشذئة االجتساعضة كجكر العبادة كالسجارس كالجامعات بديادة التػعضة العالسضة 
كزيادة بخامج التػعضة بأضخار كمخاشخ السخجرات ككضفضة شغل أكقات الفخاغ كتقػية الػازع الجيشي 

 بسا يعػد عمى الشرء بالفائجة.
االىتساـ بسداعجة أسخة عمى القضاـ بجكرىا في نذخ الػعي الثقافي بيا كالسحافطة عمى  -13

ق استقخارىا مغ خبلؿ دعع البخامج أسخية كقضاـ أسخة بجكرىا في تػعضة أبشاء بكل ما يتعم
بالسخجرات كالسكدخات كأضخارىا كتػجضو أبشاء االختضار أصجقاء الدػء كاالستساع لسا يكػف لجؼ 
أبشاء مغ مذكبلت حتى أال يقعػف فخيدة أصجقاء الدػء الحيغ يجفعػنيع لمػقػع في مذكمة 

 التعاشي أؼ نػع مغ السخجرات.  
الدالسي كقضسشا العخبضة أصضمة كتػعضة االىتساـ بتشذئة أبشاء تشذئة ديشضة كفقا لتعالضع ديششا  -14

مجاركيع لسا يػفخه الجيغ مغ سشج كأمغ ذاتي لمفخد كيحسو مغ السخجرات كغضخىا مغ السؤثخات 
 الحضاتضة الخصخة عمى مدتقبمو.

تػفضخ السؤسدات العبلجضة في كافة مشاشق السجتسع الكػيتي لمسداىسة في اكتذاؼ حالت  -15
كتأىضل الستعاشضغ لسداعجتيع في التخمز نت السذكبلت التي التعاشي كاالدماف  في بجايتيا 

 يقعػف فضيا نتضجة لتعاشضيع لمسخجرات.
العسل عمى تجعضع جيػد المجشة الػششضة لسكافحة السخجرات بمضبضا كتػفضخ إمكانات السادية  -16

تعاشي  كالبذخية لقضاميا بجكرىا الػقائي كالعبلجي التشسػؼ في إشار سضاسة قػمضة لمحج مغ انتذار
السخجرات بػجو عاـ في السجتسع ارتباشيا بعجد مغ السذكبلت الخصضخة كالسجمخة لمسجمغ كأسختو 

 بل كلمسجتسع بػجو عاـ.
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أخضخا كلضذ آخخا تػصي الباحثة بأف يكػف األخرائي االجتساعي دكر فاعل في عبلج  -17
 االدماف باعتبار جدءا رئضدضا في العسمضة العبلجضة.
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 السخاجع:
 الداعاتي, ترسضع البحػث االجتساعضة كمشاىجيا كشخقيا, ككتاباتيا.احداف  -1
احداف دمحم الحدغ كآخخكف, شخؽ البحث االجتساعي, القاىخة: السمتقى السرخؼ لبلبجاع,   -2

1971 
 .1973أحسج كساؿ أحسج, تشطضع اامجتسع, القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية,  -3
 لقضسة.عبج الدبلـ الجكيبي, السخجرات, السػسػعة ا -4
 ـ 1992عبج الدبلـ الجكيبي, السخجرات, سمدمة عسمضة, شخابمذ الجساىخية سابقا : سشة  -5
 عبج العديد بغ عبج هللا البخثضغ, الخجمة االجتساعضة في مجاؿ إدماف السخجرات. -6
 .1982مختار حسدة, أسذ عمع الشفذ االجتساعي, ججة: دار البضاف,  -7
 األمشي, مصابع العجؿ شخابمذ.مرباح أبػ غخارة كآخخكف, سمدمة الػعي  -8
مفضجة مدعػد الحاتسي, ضاىخة االدماف عمى السخجرات كدكر الخجمة االجتساعضة في التعامل  -9

 ـ. 1999معيا, رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة, كمضة العمـػ االجتساعضة , 
 ىجػ ابخاىع الخكاب, السعاممة األسخية عبلقتيا بتعاشي السخجرات, لجػ السخاىقضغ, رسالة -10

 ـ. 2000ماجدتضخ غضخ مشذػرة  كمضة العمـػ االجتستعضة, جامعة الفاتح )سابقا( 
يػسف مالح بخيظ, التغضخ االجتساعي الجكني كالسخجر ات, الخياض : جامعة نايف العخبضة  -11

 ـ. 2007لمعمـػ االجتساعضة ' 
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 آفة السخجرات في مجتسع المارات
 السجمشيغ في امارة رأس    ()  دراسة ميجانية عمى عيشو مغ الفخاد 

 دكلة المارات العخبية الستحجة  - د. رياض جبار خزيخ  -د . شيخو سعيج مديػد الذحي  

 لسمخز ا
ىجفت الجراسة لمكذف عغ ضاىخة اإلدماف في مجتسع اإلمارات )األسباب كالعػامل التي تؤدؼ 

 إلى اإلدماف(  كمجػ حجع انتذارىا 
سة بصخيقة عسجية مغ السخضى السجمشضغ السخاجعضغ مغ العضادة الشفدضة كقج تع اختضار عضشة الجرا 

( مجمغ 150في مدتذفى ابخاىضع بغ حسج عبضج هللا في إمارة رأس الخضسة. كبمغ حجع العضشة )
 ( مغ اإلناث. 4( الحكػر ك)146)

يتزسغ كلمػصػؿ إلى الشتائج قاـ الباحث بتصبضق استبضاف  ضاىخة اإلدماف في مجتسع اإلمارات 
البضانات األكلضة كعجة أسئمة متعمقة بأنػاع اإلدماف كشخيقة اإلدماف كالعسخ الحؼ بجأ فضو السخيس 
بالتعاشي كالجعع السادؼ لمسجمغ كشخيقة التعاشي كيتزسغ كحلظ محػر األسباب كالعػامل التي 

 ؽ األداة . تجفع الفخد إلى اإلدماف, مدتخجمضغ أسمػب لضكخت  في اإلجابة. بعج التأكج مغ صج
كقج قاـ الباحث باستخجاـ أسالضب إحرائضة )التكخارات ك الشدب السئػية ك, ألفا كخك نباخ لمتأكج 

 كتػصمت الجراسة إلى ما يمي :  مغ  الثبات(
 كضحت الجراسة أف الحكػر أكثخ إدمانا مغ اإلناث. 

ؼ السدتػيات التعمضسضة كضحت الجراسة أف ذكؼ السدتػيات التعمضسضة الستػسصة أكثخ إدمانا مغ ذك 
 األخخػ.

 كضحت الجراسة أف مخحمة الذباب أكثخ إدمانا مغ السخاحل العسخية األخخػ.
 كضحت الجراسة أف الحيغ ال يعسمػف أكثخ إدمانا مغ الحيغ يعسمػف. 
 كضحت الجراسة أف فئة السخاىقضغ كاالحجاث ىي فئة بجاية التعاشي 

 كؿ مخه كاف عغ شخيق رفقاء الدػء كضحت الجراسة أف الدبب في تعاشضيع أل
كضحت الجراسة أف مغ أكثخ األسباب التي تجفع الفخد الى اإلدماف ىي اليخكب مغ السذاكل 

 الشفدضة كسا يجعػف . 
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 السقجمة :
شغمت مذكمة اإلدماف السجتسعات في العالع أجسع, لسا ليا مغ أثار مجمخة عمى الفخد كاألسخة 
كالسجتسع في مجاالت عجة نفدضة, اجتساعضة, كاقترادية, كقج أصبحت  تؤرؽ جسضع السيتسضغ 
في السجتسع.  حضث أف السخجرات مغ أخصخ الطػاىخ الرحضة كاالجتساعضة التي يػاجييا 

ا الدمغ, فقج ابتمي العالع بػباء اإلدماف عمى السخجرات. ىحا الجاء الخبضث كذلظ السجتسع في ىح
لسا يذكمو مغ تيجيج لؤلمغ كزعدعة لبلستقخار, كإزىاؽ لؤلركاح. حضث أف اإلدماف أنذب مخالب 
السػت في السجتسع العخبي ك اإلسبلمي إعساؽ دامضة,  فأصبح ييجدىا أخصخ تيجيج,  بحخمانيا 

سمظ كىػ شبابيا, فأصبحت  قزضة اإلدماف تأتي في مختبة متقجمة مغ سجل اليسـػ مغ أعد ما ت
العخبضة كاإلسبلمضة بعج قزضة التخمف, كالتشسضة. التي تيتع بيا كافة الجكؿ العخبضة اإلسبلمضة عمى 
الدػاء. إف تعاشي السخجرات كإدمانيا خاصة بضغ الذباب تعتبخ العقبة الكبخػ أماـ جيػد التشسضة 

بب ما يفخزه اإلدماف مغ أمخاض اجتساعضة كانحخافات سمػكضة, ككحلظ ما يحجثو مغ آثار بد
                                                     اقترادية كصحضة كسضاسضة سضئة تعتبخ معػقات لعسمضة التشسضة.                                                                     

فسع انتذار ضاىخة السخجرات في مجتسع اإلمارات بذكل خاص زادت األمخاض الشفدضة 
كالعربضة, كانتذخت بذكل كبضخ ككسحاكلة مغ الفخد االبتعاد عغ السجتسع ككاقع  الحضاة, لجأ إلى 
كسائل عجيجة حتى يحق اإلشباع الشفدي مغ الدعادة. أك ربسا تخفضف حجة آالمو الشفدضة 

ألست بو, محاكال بحلظ  الحرػؿ عمى لحة مؤقتو, متجاىبل أضخارىا كآثارىا. فمجأ  كالعزػية التي
                                                                  إلى السخجرات, مغ أجل اليخكب مغ حالة الػعي كاإلدراؾ لمػاقع الحؼ يعضذو.                                                        

تدتشدؼ السخجرات جدءًا كبضخًا مغ العسبلت الرعبة كالعالع الضػـ اقتخب بعزو مغ بعس,  
كأصبح االنتقاؿ مغ بمج إلى آخخ سيبًل. كبحلظ انتقمت مع ىحا التقارب بعس العادات,  
و, كالترخفات, كانتقمت معيا ضاىخة السخجرات كىي جدء ال يتجدأ مغ ىحا العالع تتأثخ كتتفاعل مع
فيي لع تدمع مغ ىحه الطاىخة الخبضثة في السجتسع,  فكاف البج أف يؤدؼ السجتسع دكره في 
الػقاية, كالسكافحة, مغ خصػرة اإلدماف كأف تػضح خصػرتو لمشرء, كلؤلسخة كأف تكثف حسبلت 
التػعضة الرحضة, كالفكخية, بضغ مختمف شخائح السجتسع كاستغبلؿ جسضع اإلمكانضات الستاحة 

خىا, لسحاربة ىحا الجاء, فبلبج أف يعسل السجتسع يجًا بضج بكل مؤسداتو, كأجيدتو كشخائحو, كتدخض
لتزافخ الجيػد كالتشدضق مع الجكؿ األخخػ مغ حضث التعاكف األمشي كاالستفادة مغ تجاكب الغضخ 
في مكافحة السخجرات ككحلظ إقامة السديج مغ مخاكد التأىضل في الجكلة كذلظ مغ أجل تأىضل 

 .                         يشاسبيالسجمغ نفدضا عغ شخيق تػضضف مياراتو الشفدضة كتأىضميا الستخجاميا في العسل الحؼ ا
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  مذكمة البحث :
مغ بجييضات البحث العمسي أف ال شيء يأتي مغ فخاغ كأال يشتيي إلى فخاغ. كعمضو فإف الدسة 

مذكمة محجدة, يترجػ الباحث لجراستيا دراسة الخئضدضة التي تسضد البحػث العمسضة أف تكػف ذات 
عمسضة مػضػعضة. كمغ زكايا مختمفة مغ أجل التعخؼ عمى ماىضتيا. كإجبلء جػانبيا الستعجدة. 
كعمضو فإف السذكمة التي تترجػ ليا ىحه الجراسة تتسثل في انتذار ضاىخة اإلدماف في دكلة 

خجرات التي تؤدؼ إلى اإلدماف في مجتسع اإلمارات بذكل متدايج كضيػر أنػاعًا مختمفة مغ الس
                                                                  .   اإلمارات

 كتتبمػر ىحه السذكمة في اإلجابة عمى التداؤلت اآلتية:
 .ىػ أثخ الستغضخات الجيسغخافضة عمى انتذار ضاىخة اإلدماف في دكلة االمارات؟1
 الحؼ يبجأ فضو السجمغ بتعاشي السخجرات في دكلة اإلمارات؟.ما ىػ العسخ 2
 .ماىي أنػاع السخجرات األكثخ انتذارًا في دكلة اإلمارات؟3
.مغ أيغ يحرل السجمغ عمى السادة السخجرة؟ كمغ أيغ يحرل السجمغ عمى التسػيل السادؼ 4

 لذخاء السادة السخجرة؟
 .ما ىي شخيقة التعاشي؟5
 مغ مغ أمخاض عزػية؟.ما مجػ معاناة السج6
 .ىل تع القبس عمى السجمغ كدخػلو الدجغ؟ كفي حالة دخػلو الدجغ كضف تع القبس عمضو؟7
 .ىل يتعاشى أحج أفخاد أسخة السجمغ؟8
 ماىي الجكافع كالعػامل التي أدت بالفخد الى اإلدماف9
 .ما ىي التجابضخ الػقائضة لمحج مغ اإلدماف10

 أىسية البحث:
أصبح مجتسع اإلمارات يػاجو العجيج مغ األخصار كالسذاكل التي تشذأ بذكل تمقائي مع أؼ 
تصػر حزارؼ, فطيخت ىشاؾ انساٌط, كأنػاٌع مختمفة مغ السخجرات في السجتسع, كأصبح ليا 
تأثضخ كبضخ عمى األسخة كالسجتسع مغ تفكظ أسخؼ كحاالت شبلؽ كأمخاض نفدضة كعربضة أدت 

, كأنساشا مختمفة مغ الجخائع. كىحا األمخ الحؼ أدػ إلى الحاجة إلى البحث في إلى ضيػر أنػاعا
 مػضػع ضاىخة انتذار السخجرات.                                 

  -األىسية العمسية: 
 تػفخ الجراسة البضانات التي يسكغ أف تسثل تخاكسًا في السعخفة العمسضة حػؿ السػضػع. .1
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 راسات مذابو, بتشاكؿ مػضػعات ثقافضة عمسضة عمى بعس األسخ. يدتصضع الباحث إجخاء د .2
 -األىسية التصبيقية: 

تقجيع دراسة مضجانضة يسكغ االستخشاد بيا حضغ كضع الخصط الػقائضة مغ قبل السؤسدات  .1
 االجتساعضة كالحكػمضة كاألسخة.

االستفادة مغ مخخجات الجراسة في كضع الخصط الخاصة بالتثقضف التػعػؼ كالرحي ككضفضة  .2
 تقجيسيا إلى السجتسع السدتيجؼ بذكل تحقضق الشتائج السشذػدة. 

 أىجاؼ البحث :
 التعخؼ عمى  السعصضات الجيسغخافضة كعبلقتيا بطاىخة اإلدماف . .1
يبجأ فضيا السجمغ بتعاشي السخجرات في دكلة الػصػؿ الى معخفة  السخحمة  العسخية  التي   .2

 اإلمارات.
 التعخؼ عمى  أنػاع السخجرات األكثخ انتذارًا في دكلة اإلمارات . .3
 معخفة  السسػؿ السادؼ لمسجمغ عمى لذخاء السادة السخجرة . .4
 مجػ كضفضة ادماف السجمغ عمى العقاقضخ السخجرة  .  .5
 عبلقة السخض العزػؼ باالدماف  .6
 مى السجمغ في حالة ذلظ شخؽ القبس ع .7
 معخفة مجػ ادماف أفخاد أسخة الفخد  . .8
 الػصػؿ الى أسباب دكافع الفخد الى اإلدماف . .9
 أىع التجابضخ الػقائضة لمحج مغ انتذار اإلدماف في مجتسع اإلمارات. .10

 مفاىيع البحث
 : تعخيف السخجرات 

 ة ػأك التثبضط أك تدبب اليمػس تعخؼ بأنيا )) عقاقضخ تؤثخ عمى الجياز العربي السخكدؼ بالتشذضط
كالتخضبلت, كتؤدؼ بسقتزاىا إلى التعػد أك اإلدماف كتزخ باإلنداف صحضًا كاجتساعضًا, كيشتج 

 1عغ ذلظ أضخار اقترادية كاجتساعضة لمفخد كالسجتسع. 
 :اإلدماف 

 و ػسعشى أدامػالذي بغ ػػػانا, يقاؿ أدمػػػػغ, إدمػػػػاإلدماف لغة: اإلدماف لفع مذتق مغ الفعل أدمغ, يجم
                                                           

 9ص, العديدالسخجرات كأضخارىا عمى الفخد كالسجتسع. جامعة السمظ عبج , (1987يديج محجالصضب التػندي) -1
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ككاضب عمضو كاإلدماف ال يقع إال عمى األعخاض فضقاؿ مثبل : فبلف يجمغ الذخب أك الخسخ 
 1بسعشى لـد شخبيا. فسجمغ الخسخ ىػ الذخز الحؼ ال يقمع عغ شخبيا .

كسا يعّخؼ بأنو الحج الحؼ تفدج معو الحضاة االجتساعضة كالسيشضة لمفخد السجمغ حضث يرل إلى 
خكبة معقجة, تتسضد ببعس الدسات مثل الخغبة السمحة في تكخار التعاشي كاالتجاه نحػ صػرة م

 2زيادة الكسضة  كالتأثضخات الدمبضة عمى الفخد كعمى الػسط االجتساعي السحضط بو .
التعخيف اإلجخائي: اإلدماف ىػ " استخجاـ الفخد بذكل متكخر لكل مادة خاـ أك مدتحزخ تحتػؼ 

أك مدكشة كالتي تؤدؼ إلى التعػد كاإلدماف عمضيا. مسا يزخ بالفخد كالسجتسع عمى مػاد مشبية 
 جدسضا كنفدضا كاجتساعضا.

 مشيج الجراسة
يشجرج ىحا البحث " ضاىخة اإلدماف في مجتسع اإلمارات " ضسغ البحػث الػصفضة التي تتصمب 

ة. لحلظ تعتسج ىحه مشا استخجاـ مشيج السدح الػصفي التحمضمي, لمتعخؼ عمى الطاىخة السجركس
عمى مشيج السدح االجتساعي بالعضشة لطاىخة البحث, مع استخجاـ أداة رئضدضة كىي  الجراسة

              االستبانة التي تع ترسضع فقخاتيا لتحقضق أىجاؼ البحث.                                                                          
 مجتسع الجراسة 

كػف مجتسع الجراسة مغ عضشة مغ األفخاد السجمشضغ مغ مختمف األعسار مغ الحكػر كاإلناث  تع يت
اختضارىع بصخيقة عسجية مغ العضادة الشفدضة في مدتذفى ابخاىضع بغ حسج عبضج هللا في إمارة رأس 

                                                                                                                                                الخضسة  في مجتسع اإلمارات.                                                        
 مجالت الجراسة 

اتفق كثضخ مغ الباحثضغ كالسذتغمضغ في مشاىج البحث عمى أف لكل دراسة مجاالت رئضدضة ثبلثة 
 3البذخؼ كالدمشي كالجغخافي .كىي السجاؿ 

  -السجاؿ البذخي : .1
تتحجد الجراسة في عضشة مغ األفخاد في مجتسع اإلمارات مغ السجمشضغ السخاجعضغ  العضادة الشفدضة 

 في مدتذفى ابخاىضع بغ حسج عبضج هللا.                                                                       
 

                                                           

 . 159, ص 1ط, دار السعارؼ, لداف العخب, (1963_ ابغ مشطػر دمحم السكـخ  )2
 . 126( . أصػؿ الرحة الشفدضة . القاىخة . ص: 1977الجكتػر دمحم شحاتة ربضع  ) 2-
السكتب الجامعي , الخصػات السشيجضة العجاد البحػث االجتساعضة –( البحث العمسي 1988_   دمحم شفضق ) 4

  11ص, اإلسكشجرية, الحجيث
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 -: الجغخافيالسجاؿ  .2
عضشة عسجية مغ مخاجعضغ العضادة الشفدضة في مدتذفى ابخاىضع بغ حسج عبضج هللا  في إمارة رأس  

 الخضسة.
 السجاؿ الدمشي : .3

 2019-2018امتج جسع بضانات كحقائق الجراسة مغ السبحػثضغ 
 العيشة 

بعج تحجيج إشار مجتسع البحث تع  اختضار عضشة الجراسة  بالصخيقة العسجية  )القرجية (, مغ 
بعس األفخاد السخاجعضغ  السجمشضغ السخاجعضغ العضادة الشفدضة  مغ مدتذفى ابخاىضع بغ حسج عبضج 

 ( استسارة  كتع الحرػؿ200هللا في إمارة رأس الخضسة في مجتسع اإلمارات, حضث تع تػزيع )
(  فخد  مجمغ مغ الحكػر 150( فقط. أؼ حضث بمغ الحجع الكمي ألفخاد العضشة  )150عمى )

كاإلناث مغ مخاجعضغ مدتذفى ابخاىضع بغ حسج عبضج هللا )العضادة الشفدضة( مغ مختمف األعسار في  
 مجتسع دكلة  اإلمارات.                                           

 -ج الجراسة عمى: تعتس: أدكات الجراسة 
 كيذسل :: Questionnaireالستبياف 

 الستغيخات الجيسغخافية  -اكل: 
 الشػع, كالحالة االجتساعضة, كالدغ, كالسدتػػ التعمضسي, كالسيشة كالػضع االقترادؼ. 

 محاكر الجراسة -ثانيا:
كسػؼ تذسل  عمى عجة محاكر متشػعة عغ ضاىخة السخجرات في مجتسع اإلمارات  باالعتساد  

 عمى أسمػب  لضكخت في اإلجابة.                                                           
 -الرجؽ كالثبات : 

ى مجسػعة تع االعتساد في صجؽ االستبانة عمى صجؽ السحكسضغ, حضث تع عخض االستبانة عم
مغ السحكسضغ تعخؼ آرائيع في االستبانة مغ حضث دقة عباراتو في قضاس ما كضعت لقضاسو. كقج 
اتزح أف ىشاؾ اتفاقا بضغ السحكسضغ عمى محاكر  كفقخات االستبانة  كارتباشيا بأىجاؼ الجراسة, 
, كبحلظ كبعج عخض االستبانة عمى السحكسضغ قست بإجخاء التعجيبلت التي أكصى بيا السحكسػف 

                                            أصبحت االستبانة صالحة لبلستخجاـ في صػرتيا الشيائضة.                                                                          
 ثبات األداة : 

 و )كخك نباخ (, ػػػػألفا(( الحؼ اقتخحعامل )) ػػػػتع حداب الثبات بصخيقة االتداؽ الجاخمي باستخجاـ م
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ككاف معامل الثبات  كىػ معامل كمقبػؿ احرائضا كتعج ىحه الشتضجة مشاسبة كصالحة ألغخاض 
 .  (605.)البحث العمسي. 

 األساليب اإلحرائية  
. تع استخجاـ اإلحراء الػصفي  كاستخجاـ التحمضل  باالعتساد  عمى الحدمة إلحرائضة لمعمـػ 

                                 لسعالجة بضانات الجراسة إحرائضًا مغ خبلؿ:                                                                                      spss عضة. االجتسا
 -تحمضل السعصضات : 

 السعصيات الكسية  .1
الججاكؿ اإلحرائضة : كىي ضخكرية ألؼ دراسة مضجانضة  ألنيا الحاممة لؤلرقاـ كالخمػز كمغ ىحه 

                                                                                    -الججاكؿ: 
ى حداب التكخارات كالشدب السئػية: كىي أسيل كأيدخ شخيقة عمى الباحث باإلضافة إل .1

 دقتيا. 
 معادلة كخك نباخ لمتأكج مغ الثبات. .2

 *الجراسات الدابقة 
العػامل السؤدية إلى تعاشي السخجرات في السسمكة العخبضة الدعػدية    2011دراسة الذخيف  

دراسة مضجانضة عمى متعاشي السخجرات في مجتسعات األمل لمرحة الشفدضة. كقج ىجفت الجراسة 
إلى الػقػؼ عمى العػامل السؤدية إلى تعاشي السخجرات, كقج استخجمت السشيج الػصفي كذلظ 

جانضة عمى الستعاشضغ كالسقضسضغ في مجسعات األمل بالسسمكة لسشاسبتو لصبضعة الجراسة السض
 –مكة السكخمة  –ججة  –كالستعالجضغ في مجسػعات البخامج التأىضمضة في كل مغ )الخياض 

 السجيشة السشػرة(  –الجماـ  –حفخ الباشغ  –القرضع 
جسالي عضشة مغ إ  %2.46أما بالشدبة لتغضخ السخحمة فقج اتزح مغ نتائج الجراسة بأف ندبة 
عاما, كندبة الذباب أقل مغ  32الجراسة ال تعسل كىي ندبة عالضة, كخاصة كأف الدغ قج بمغ 

 عاما, مسا يؤكج أف البصالة كعجـ تػفخ العسل يعتبخ سببا في تعاشي السخجرات.  20
ىجفت إلى التعخؼ عمى أبخز األسباب التي تقػد إلى تعاشي    2011دراسة الخػالجة كالخياط 

قاقضخ الخصخة كالسخجرات مغ كجية نطخ الستعاشضغ في السجتسع األردني, كشسمت الجراسة الع
( مجمشا عمى السخجرات مغ السخاجعضغ لمسخاكد كالسدتذفضات التي تقجـ العبلج لمسجمشضغ. 384)

كتػصمت الجراسة إلى أف أىع أسباب تعاشي السخجرات كالسػاد الخصخة كانت السذكبلت األسخية. 
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عمى المحة كالستعة, كاليخكب مغ األزمة السالضة كمدايخة الخفاؽ, إضافة إلى ندضاف  كالحرػؿ
 اليسػـ كالسذاكل. 

الجراسة إلى ارتفاع ندبة السجمشضغ بضغ فئة الحكػر كالعداب كاألمضغ كالحيغ مدتػاىع العمسي أقل 
اإلدماف في الفئة مغ الثانػية كالحيغ يستيشػف األعساؿ الحخة. في حضغ أف نرف السجمشضغ بجكء 

سشة. كاحتمت شخيقة التعخؼ عمى السخجرات عغ شخيق الرجيق السختبة  19-15العسخية بضغ 
ديشار  600األكلى, كأف تعاشي السخجرات مكمف ماديا كثمث الستعاشضغ يشفق ما ال يقل عغ 

 دكالر تقخيبا( عمى شخاء السخجرات.  1595بحخيشي شيخيا )
ركد الباحث عمى األسباب التي تجفع الذباب في الػاليات الستحجة  Matthew 2010دراسة 

األمخيكضة إلى تعاشي السخجرات, كالسػاد السخجرة, ككصمت الجراسة إلى أف أىع ىحه األسباب ىي 
الزجخ كاإلحباط كعجـ قبػؿ اآلخخيغ أك األىل, باإلضافة إلى بعس الستغضخات االجتساعضة 

ممة كتشاكلت الجراسة أنػاع السخجرات التي يتعاشاىا الذباب في األخخػ مثل الصبلؽ كسػء السعا
السجتسع مثل : السار جػانا كالكػكايضغ كبعس الفضتامضشات التي تؤدؼ إلى اليمػسة, كالسشبيات, 
كاالستشذاؽ لبعس السػاد الكضسضائضة. كقج بضغ الباحث في دراستو اآلثار الدمبضة الشاتجة عغ تشاكؿ 

ة التشفذ, كالتثبضط كاإلحباط كزيادة سخعة ضخبات القمب, كتغضخات في السخجرات, مثل سخع
 السداج كالػفاة في بعس األحضاف.  

دراسة حػؿ مذكمة   Patrick, Andrew and Kathryn, 2006دراسة كل مغ الباحثيغ 
ة تعاشي السخجرات مغ قبل الذباب السخاىقضغ في السجارس االبتجائضة كالصبلب في السجارس الثانػي

سشة, فذسمت أربعة آالؼ شالب في السجارس االبتجائضة كالثانػية مغ الحكػر  15فػؽ سغ 
كاإلناث. كسا ركدت الجراسة عمى انتذار السخجرات بضغ السخاىقضغ في السجارس كالجيػد السبحكلة 
مغ قبل الحكػمة البخيصانضة في كضع استخاتضجضة مشاسبة مغ أجل الحج مغ انتذار السخجرات بضغ 

لذباب. كأكصت الجراسة باالنتباه ألىسضة ارتباط الذباب باألسخة كالسجتسع كعبلقة الذباب ا
بالسجرسة كدكرىا في تجشضب أكالدىع تعاشي السخجرات خرػصا إذا ما تع الكذف عغ التعاشي 

 إذا تع الكذف عغ التعاشي في كقت مبكخ. 
 *التقاريخ األمشية

فقج صجرت في تذخيغ األكؿ /  2004كفي التقخيخ الرادر عغ اليضئة الجكلضة عاـ  -
, اجتساعًا لفخيق مغ الخبخاء في فضشا لمشطخ في مذكمة عسمضات البضع غضخ 2004أكتػبخ عاـ 

السذخكعة لمسػاد الخاضعة لمسخاقبة مغ خبلؿ صضجلضات اإلنتخنت . كتشتيظ عسمضات البضع ىحه 
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مغ جػانب عجة أكاًل صضجلضات األنتخنت غضخ مخخز ليا  1971العقمضة لدشة اتفاقضة السؤثخات 
بالتعامل مع السػاد الخاضعة لمسخاقبة الجكلضة ثانضًا السدتحزخات التي تبضعيا تمظ الرضجلضات يعمغ 
عشيا إلى عامة الشاس كثالثًا ال تخاعي الذخكط الستعمقة بأذكف االستضخاد أك الترجيخ, كعمى الخغع 

حه االنتياكات يرعب القبس عمى الستجخيغ, بضشسا ازدادت باستسخار عسمضات البضع الغضخ مغ ى
مذخكعة خبلؿ الدشػات الساضضة القمضمة كالدبب في إنو إذا شجدت القػانضغ كنفحت في البمج الحؼ 
 1تػجج فضو صضجلضة اإلنتخنت كاف في استصاعة الرضجلضة أف تشتقل بديػلة مغ بمج إلى آخخ.

القخار الرادر عغ األمع الستحجة  اعتسجت الجسعضة العامة في دكرتيا االستثشائضة كفي  -
, قخارات تيجؼ إلى الحج بقجر كبضخ مغ مذكمة السخجرات العالسضة 1998العذخيغ, في عاـ 
كيتزسغ القخار بذأف خصة العسل لسكافحة صشع السشذصات األمفضتامضشضة  2008بحمػؿ عاـ 

ألف( 20/4-كتعاشضيا بصخيقة غضخ مذخكعة )قخار الجسعضة العامة دإ كسبلئفيا كاإلتجار بيا
باء( إشارات إلى اليضئة 20/4-كالقخار بذأف تجابضخ مخاقبة الدبلئف )قخار الجسعضة العامة دإ

الجكلضة لسخاقبة السخجرات التي تصمع بسدؤكلضات بسقتزى السعاىجات الجكلضة لسخاقبة السخجرات : 
صة العسل يشبغي أف تػاصل اليضئات الجكلضة كاإلقمضسضة الجعػة إلى تشفضح كجاء في ذلظ كفقًا لخ

اإلشار السػسع لمسعاىجات الجكلضة لسخاقبة السخجرات كيشبغي كحلظ أف تدتعخض الجكؿ بانتطاـ 
الزػابط الخقابضة القائسة السفخكضة عمى الدبلئف    كأف تتخح خصػات مشاسبة لتعديدىا كمسا 

فضيا مع إيبلء االعتبار التاـ لمتػصضات ذات الرمة الرادرة عغ اليضئة تكذفت مكامغ الزعف 
. كقج شجعت الجسعضة 1988مغ اتفاقضة سشة  12كالػاردة في تقاريخىا الدشػية بذأف تشفضح السادة 

اليضئة عمى مػاصمة  2007ديدسبخ  \كانػف األكؿ  18السؤرخ  176\62أيزًا في قخارىا 
خاقبة الدبلئف كالسػاد الكضساكية األخخػ السدتخجمة في صشع أعساليا السفضجة في مجاؿ م

 2السخجرات كالسؤثخات العقمضة غضخ السذخكع .
 الشطخيةالسفدخة لإلدماف :

 psycho-analyticنطخية التحميل الشفدي 
تقػـ سضكػلػجضة اإلدماف حدب نطخية التحمضل الشفدي عمى أساسضغ, األساس األكؿ في صخاعات 
نفدضة تعػد إلى الحاجة إلى األمغ, كالحاجة إلى إثبات الحات كالحاجة إلى اإلشباع الجشدي 
الشخجدي . كعمضو ففي حالة فذل الفخد في حاؿ تمظ الرخاعات, فإنو يمجأ إلى التعاشي. كتفدخ 

                                                           
 . 2010اليضئة الجكلضة لسخاقبة السخجرات , األمع الستحجة -1

 6. 14152الخقع , 976مجسػعة السعاىجات السجمج , األمع الستحجة
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ة التحمضل الشفدي ضاىخة اإلدماف في ضػء االضصخابات التي يتعخض ليا الفخد في شفػلتو نطخي
السبكخة, التي ال تتجاكز الدشػات الثبلث أك األربع األكلى, كسا تفدخىا أيزا باضصخاب العبلقات 
 الحبضة في مخحمة الصفػلة السبكخة بضغ السجمغ ككالجيو, التي تتزسغ ثشائضة العاشفة, أؼ الحب
كالكخاىضة لمػالج في الػقت ذاتو, ىحه العبلقة السددكجة تدقط كتشقل عمى السخجر, عشجىا يربح 
السخجر رمدا لسػضػع الحب األصمي الحؼ كاف سابقا يسثل الخصخ كالحب معا, كتخػ ىحه 
الشطخية أف السجمغ يمجأ إلى التعاشي مغ أجل شمب التػازف بضشو كبضغ الػاقع الحؼ يكاد أف يتعثخ 

 1ضو, فضجج في السخجر سشجا لو يداعجه في حفع التػازف .ف
 تحميل الشتائج 

 -خرائز أفخاد البحث:  - أكلا:
يتدع أفخاد البحث بعجد مغ الخرائز حجدتيا السعصضات الجيسػغخافضة التي تشاكليا البحث, 

 كيسكغ تػضضحيا فضسا يمي: 
  -السعصيات الجيسغخافية: 

 
 الحيغ أجخؼ عمضيع البحث()نػع األفخاد 1شكل تػضضحي 

%( ذكػر, مقابل  97.3( مغ أفخاد العضشة السبحػثة كبشدبة )146( أف )1يػضح الذكل رقع )
%(. كىحا ما 2.7( فقط مغ أفخاد العضشة السبحػثة إناث, حضث مثمػا ندبة قمضمة ججا بمغت )4)

أكثخ مغ األنثى بدبب يؤكج بأف الشػع لو عبلقة بتعاشي السخجرات. كيخجع ذلظ إلى تحخر الحكخ 
العادات كالتقالضج في مجتسع األمارات إلى جانب أف اإلناث لع يحزخف إلى العضادات الشفدضة 

                                                                   كالسخاكد العبلجضة, خػفا مغ الفزضحة أك الػقػع في أيجؼ رجاؿ الذخشة.                                                            
 

                                                           
, مرخ , دار السعخفة الجامعضة اإلسكشجرية –دمحم عبج السشعع :اإلدماف دراسة نفدضة ألسبابو ك نتائجو  -1

 84-83ص ـ2003

97.3 

2.7 

 النوع

 ذكر

 أنثى
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 الحالة االجتساعضة لؤلفخاد الحيغ أجخؼ عمضيع البحث2 شكل تػضضحي

(  مغ أفخاد العضشة 103( أف )2أما فضسا يتعمق بالحالة االجتساعضة يذضخ الذكل التػضضحي رقع )
عجد الستدكجضغ مغ  %(, بضشسا بمغ68.7السبحػثة عداب, حضث أنيع مثمػا أعمى ندبة بمغت )

%( , كبمغ عجد السصمقضغ مغ أفخاد 28( كحازكا عمى ندبة بمغت )42أفخاد العضشة السبحػثة )
في البحث   األرامل %(, كلع يخد مغ فئة3.3( كبشدبة ضئضمة ججا بمغت )5العضشة في البحث )

                   %(                                               0حضث أشارت الشدبة إلى )
األخخػ كىحا يذضخ إلى أف العداب يعضذػف كقت فخاغ أكبخ ببل مدؤكلضات مقارنة بالفئات العسخية 

 انعدالضة, كيعضذػف حالة األسخيةكالحيغ يبجكف أكثخ انذغااًل كاىتساما بحضاتيع كالصبلؽ كالتخمل, 
عغ السجتسع كالتفكضخ في تخبضة األبشاء, كالتفكضخ في كصسة الصبلؽ التي تع كصسو بيا مغ قبل 
أفخاد السجتسع كتحسل السدؤكلضة في حالة التخمل كفقجاف الدكج, أما الستدكجضغ الحيغ مثمػا ثمث 
كب مغ العضشة السبحػثة كأتػا بعج العداب مباشخة كذلظ ربسا يخجع الدبب في اإلدماف إلى اليخ 

السذاكل التي تحجث مع الدكجة كاألسخة. أؼ أف غضخ الستدكجضغ لضذ لجييع أؼ التداـ تجاه 
 األسخة.                                                                                                              

 
 سغ األفخاد الحيغ أجخؼ عمضيع البحث () 3شكل تػضضحي
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تفػؽ السخاحل العسخية األخخػ, حضث خحمة الذباب ( أف م3يتزح مغ الذكل التػضضحي رقع )
%( .كيخجع ذلظ إلى  أف في ىحه 55.3مثمػا أكثخ مغ نرف العضشة السبحػثة قج بمغت ندبتيع )

ي الفتخة يسضل الذاب الى إثبات ذاتو كالميػ كراء السغخيات. كتمضيا مباشخة بعج ذلظ مخحمة الخشج الت
%, بضشسا أشارت ندبة السخاىقضغ الحيغ مثمػا أقل ندبة 34كبشدبة  51بمغ أفخاد العضشة السبحػثة 

%( مغ أفخاد العضشة السبحػثة, كبمغ عجد أفخاد العضشة مغ السخاحل األخخػ الحيغ تتخاكح 1.3بمغت )
بتيع فخدا مغ أفخاد العضشة السبحػثة كبمغت ند 14سشة(  50 –سشو  35أعسارىع ما بضغ )

%( بضشسا مخحمة الستقجمي  في العسخ بمغت ندبتيع )صفخ(. كيخجع ذلظ إلى أف اإلنداف 9.3)
 بصبضعتو  عشجما يتقجـ في العسخ يسضل إلى اليجكء كاالستقخار كاإلقبلع عغ الدمػؾ الخاشئ.                                       

 
 جخؼ عمضيع البحث (السدتػػ الجراسي لؤلفخاد الحيغ أ) 4شكل تػضضحي
%( ىع مغ 42( فخدا  مغ أفخاد العضشة السبحػثة كبشدبة )63( أف  ) 4يذضخ الذكل  التػضضحي )

ذكك التعمضع اإلعجادؼ, حضث أنيع مثمػا أعمى ندبة في البحث, كيمضيا بعج ذلظ ذكك السدتػػ 
السبحػثة الحاصمضغ  %(, بضشسا بمغ ندبة أفخاد العضشة36.7التعمضسي الثانػؼ حضث بمغت  ندبتو )

%(. كتداكػ الغضخ متعمسضغ كالحيغ يقخؤكف كيكتبػف فقط في الشدب. 6.7عمى التعمضع االبتجائي )
%( بضشسا الحاصمضغ عمى شيادات الجبمػـ الستػسط كالذيادات الجامعضة 5.3حضث بمغت ندبتيع) 

ات العمضا عمى %(, كلع يحرل ذكؼ الجراس2.7%  1.3قج مثمػا ندب قمضمة ججا تخاكحت مغ )
أؼ ندبة مئػية. كىحا ما يؤكج بأف السدتػيات التعمضسضة الستجنضة تداعج عمى ضيػر األفعاؿ 
الدمػكضة السشحخفة. باعتبار أف الثقافة كالتعمضع يذكل ضابصا ميسا مغ  ضػابط الدمػؾ. أما 

ضغ الذباب  قمضمة. . غضاب ذكؼ السدتػيات التعمضسضة العمضا بضغ السجمشضغ فضؤكج أف ندبة السثقفضغ ب
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( حضث أشار في دراستو أف حسمة الذيادة السخحمة 1989ك ىحا ما يتشاسب مع دراسة السفتػؿ )
            1الستػسصة كالثانػية مغ أفخاد العضشة ىع أكثخ إدمانا مغ حسمة شيادة السخاحل التعمضسضة األخخػ.  

 
 البحث()عسل األفخاد الحيغ أجخؼ عمضيع   5شكل تػضضحي

%( مغ الحيغ 58.7( كبشدبة )88( أف )5أما فضسا يتعمق بالعسل يذضخ الذكل التػضضحي رقع )
ال يعسمػف. كىحا يؤكج بأف البصالة كعجـ العسل يذعخ الفخد بالفخاغ  كيشعجـ لجيو الصسػح كتتػلج 

 لجيو أفكار غضخ سػية,  فضتجو لمبحث عغ كسضمة لمتخفضو  كاالبتعاد 
ؼ يذعخه بعجـ أىسضتو . فعجـ العسل كالبصالة يذكل أحج العػامل التي تجفع الفخد عغ الػاقع  الح

%( أقل 41.13( كبشدبة )62إلى االنحخاؼ بضشسا بمغ عجد العاممضغ مغ أفخاد العضشة السبحػثة )
 مغ نرف العضشة السبحػثة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 )الػضع السادؼ لؤلفخاد الحيغ أجخؼ عمضيع البحث( 6شكل تػضضحي
( الحؼ يتعمق في الجخل السادؼ ألفخاد العضشة السبحػثة حضث أف 6الذكل التػضضحي  ) يػضح
%( مغ ذكك الجخل الستػسط.  كيأتي بعج ذلظ ذكك الجخل 47.3( مغ السبحػثضغ كبشدبة )71)

                                                           

( : أثخ العػامل االجتساعضة في انتذار مذكمة السخجرات في دكلة االمارات العخبضة  1989سالع السفتػؿ ) -8
  الخياض, السعيج العالي لمعمـػ األمشضة بكمضة نايف لمعمـػ األمشضة, رسالة ماجدتضخ, الستحجة
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%(, أما ذكك الجخل السستاز مغ أفخاد العضشة السبحػثة قج 25.3الزعضف الحيغ بمغت ندبتيع )
%( . كىح ما يذضخ إلى أف ذكك الجخل السستاز قج يدتستعػف بأمػاليع 18.7) حرمػا عمى ندبة

لقزاء إجازاتيع في الدفخ مع أسخىع خارج الجكلة . بضشسا بمغ ندبة الحيغ ال يػجج لجييع مرجر 
%( كىحا ما يؤكج بأف لضذ لجييع الساؿ مغ أجل تػفضخ 8.7دخل مغ أفخاد العضشة السبحػثة  )

              قج مثمػا أقل ندبة مغ أفخاد العضشة السبحػثة.                                                                                  السادة السخجرة  ك 
     

 
 )سغ األفخاد عشج بجاية التعاشي لؤلفخاد الحيغ أجخؼ عمضيع البحث(7شكل تػضضحي

( أف نرف العضشة 7أما فضسا يتعمق بالدغ عشج بجاية التعاشي يذضخ  الذكل  التػضضحي رقع )
%( مغ فئة السخاىقضغ كىحا ما 50.7( مغ أفخاد العضشة السبحػثة كبشدبة )76كالحيغ بمغ عجدىع )

يذضخ إلى أف ىحه السخحمة ىي مخحمة الفزػؿ كالتجارب كمخحمة التحجؼ كإثبات الحات كالتباىي 
( 52ماـ اآلخخيغ ضشا مشيع ىحا إثبات لمخجػلة. يمضيا بعج ذلظ  فئة األحجاث كالحيغ بمغ عجدىع )أ

%( . كىحه السخحمة يتع تعمع بجاية  التعاشي في السجرسة  حضث أف قج الحطشا 34.7كبشدبة )
مخاجعة العجيج مغ شمبة السجارس باصصحاب ذكييع إلى العضادة الشفدضة  مغ أجل التخمز مغ 

%(  أما فئة مخحمة الخشج قج مثمػا 12.7( كبشدبة )19دماف. بضشسا بمغ ندبة مخحمة الذباب )اإل
 سشة لع تخد أؼ ندبة عشج بجاية التعاشي.   40%( . أما فئة أكبخ مغ 2ندبة قمضمة ججا قج بمغت )

 )نػع مادة  التعاشي لؤلفخاد الحيغ أجخؼ عمضيع البحث( 8شكل تػضضحي 
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(  الستعمق بشػع مادة التعاشي التي يتشاكليا السجمغ حضث اتزح  8حي )يػضح الذكل  التػضض
التي ذكخت,  كقج  مغ السخجراتمختمفة  أنػاعا%( مغ أفخاد العضشة السبحػثة يتعاشػف 38.7أف  )

مثمت أعمى ندبة في نػع مادة التعاشي, يمضيا بعج ذلظ مادة تخاما دكؿ الحؼ بمغ ندبة أفخاد العضشة 
%(, كيخجع الدبب في ذلظ إلى سيػلة الحرػؿ عمضيا نتضجة لتػفخىا في 28.7السبحػثة )

السدتذفضات كالعضادات الشفدضة الخاصة, كالتي ترخؼ لمسخضى السدتحقضغ فضقػمػف بضعيا 
لمسجمشضغ مغ أجل الحرػؿ عمى الساؿ .أما مادة الحذضر قج مثمت أقل ندبة تعاشي ما بضغ 

%( 19.3كجت البضانات مغ خبلؿ الججكؿ أيزًا أف )%(, كقج أ1.3السجمشضغ التي بمغت )
يتعاشػف مادة اليضخكيغ كالكػكايضغ . بضشسا بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ يتعاشػف الحبػب 

 %(.    12السيجئة األخخػ كالسشػمات )

1 
 ) الػصفة الصبضة لؤلفخاد الحيغ أجخؼ عمضيع البحث(9شكل تػضضحي
%( مغ 51.3( مغ أفخاد  العضشة السبحػثو كبشدبة )77(  أف )9يػضح االذكل التػضضحي )

الستخدديغ عمى السدتذفضات كالعضادات الخاصة كيحسمػف كصفات شبضة, لمحرػؿ عمى األدكية. 
كىح العضشة تسثل ندبة عالضة, أعمى مغ نرف العضشة السبحػثة, أما الحيغ أجابػا ب )ال( حضث 

%( مغ الحيغ ال يحسمػف كصفات شبضة, أؼ أنيع يحرمػف عمى السادة 48.7ندبة )أنيع مثمػا 
 السخجرة بصخؽ أخخػ كالذخاء كمغ عشج األصجقاء .                                  

 
 )كضفضة الحرػؿ عمى السادة السخجرة  لؤلفخاد الحيغ أجخؼ عمضيع البحث(10شكل تػضضحي

51% 

49% 

 هل لدٌك وصفه طبٌه

 نعم

 ال

0

20

40

60

مستشفى 
 حكومً

جمٌع ما  مكان آخر الشراء عٌادة خاصة
 ذكر

25.3 

5.3 

47.3 

17.3 
4.7 

 الحصول على الوصفة الطبٌة 



 

 

342 
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( 71أف ) 10ؿ عمى السادة السخجرة  يذضخ الذكل التػضضحي رقع )أما فضسا يتعمق بكضفضة الحرػ 
%( قج حرمػا عمى السادة السخجرة بالذخاء, كىحا كسا  47.3مغ أفخاد العضشة السبحػثة  كبشدبة )
( أف السجنضضغ الحيغ يتعاشػف مادة تخاما دكؿ   قج مثمػا أعمى 9ذكخناه سابقا  في الججكؿ رقع )
لة الحرػؿ عمضو مغ السخضى اآلخخيغ الحيغ ترخؼ ليع ألغخاض ندبة كذلظ نتضجة  لديػ 

مخضضة. قج استغمػا بضعيا لمسجمشضغ اآلخخيغ, كقج مثمػا أكبخ ندبة مغ بضغ الصخؽ األخخػ التي تع 
الحرػؿ فضيا عمى السادة السخجرة, كبمغ عجد أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ حرمػا يحرمػف عمى 

%(, بضشسا بمغ أفخاد العضشة 25.3( كبشدبة )38ضات الحكػمضة )السادة السخجرة مغ السدتذف
( كبشدبة 26السبحػثة الحيغ يحرمػف عمى السادة السخجرة مغ مكاف آخخ غضخ محجد )

%(, كقج تداككا أفخاد العضشة السبحػثة في الحرػؿ عمى السادة السخجرة مغ عضادات 17.3)
 %( .                                           3.5 -% 7.4ت ما بضغ )خاصة كجسضع ما ذكخ. حضث أنيع مثمػا ندبة تخاكح

 
 ) الحرػؿ عمى التسػيل السادؼ لمذخاء لؤلفخاد الحيغ أجخؼ عمضيع البحث(11شكل تػضضحي 

أما فضسا يتعمق بكضفضة الحرػؿ عمى التسػيل السادؼ لذخاء السادة السخجرة يذضخ الذكل  رقع 
%( قج يحرمػف عمى التسػيل السادؼ 36.7العضشة السبحػثة كبشدبة ) ( مغ أفخاد55( أف )11)

مغ األىل  الحيغ يسشحػف أبشاءىع مبالغ مغ أجل قزاء حاجاتيع كتػفضخ متصمبات حضاتيع 
( 49فضدتغمػنيا في اإلنفاؽ عمى اإلدماف كعمى شخاء السادة السخجرة, بضشسا يػضح الججكؿ أف )

ف عمى التسػيل السادؼ لمذخاء مغ خبلؿ العسل كبشدبة مغ أفخاد العضشة السبحػثة يحرمػ 
%(, كاتزح مغ الججكؿ أيزا أف أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ يحرمػف عمى التسػيل 23.7)

 %( ,10.7السالي لمذخاء مغ مرادر أخخػ قج مثمػا ندبة )
لمذخاء مغ  ك أشار الججكؿ أيزا أف أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ يحرمػف عمى التسػيل السالي

 %(.                     2.7جسضع السرادر التي ذكخت قج مثمػا ندبة قمضمة ججا قج بمغت )
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 ) كضفضة التعاشي لؤلفخاد لمسخة األكلى  الحيغ أجخؼ عمضيع البحث(12شكل تػضضحي

( 113( أف )12أما فضسا يتعمق بكضفضة تعاشي األفخاد لمسخة األكلى يذضخ الذكل  التػضضحي رقع )
%( كىي أعمى ندبة قج تعاشػا ألكؿ مخة عغ شخيق 75.3مغ أفخاد العضشة السبحػثة كبشدبة )

رفقاء الدػء, كذلظ نتضجة لدػء الرحبة في العسل كالدكغ كانعجاـ الخقابة مغ قبل الػالجيغ. 
باإلضافة إلى تأثضخ الذباب عمى بعزيع البعس, كالتحجؼ فضسا بضشيع معتقجيغ في ذلظ  القػة 

%( تع 8.7( مغ أفخاد العضشة السبحػثة كبشدبة )13بات الخجػلة. بضشسا أشار الججكؿ إلى أف )كإث
التعخؼ عمى التعاشي خارج الجكلة, كذلظ نتضجة الغخبة كما يتبعيا مغ ضغط في الحضاة الججيجة 
أك التأثضخ ببعس السجتسعات الحزارية لسجاراة السجتسع الججيج . كاتزح كحلظ مغ الججكؿ أف 

لحيغ تعاشػا ألكؿ مخه عغ شخيق في السقاىي كالسبلىي المضمضة كعغ شخيق شخؽ أخخػ لع تحكخ ا
                                                                                    %(.                                                                                                                          5قج مثمػا ندبة متداكية كضئضمة قج بمغت )

 
 شخيقة التعاشي  31شكل تػضضحي

%(  قج 41.3( مغ أفخاد العضشة السبحػثة كبشدبة )62( أف )13يذضخ الذكل التػضضحي  رقع )
تعاشػا الحبػب السخجرة  كذلظ نتضجة سيػلة الحرػؿ عمضيا كتػفخىا باإلضافة  إلى أنيا أقل  
أنػاع السػاد السخجرة ثسشا. بضشسا السػاد األخخػ التي تؤخح عغ شخيق اإلبخ في الػريج كالذع 

ليضخكيغ كالكػكايضغ كغضخىا مغ مػاد التعاشي األخخػ قج تكمف مبالغ باىزو ججا, ككحلظ كا
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 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

نتضجة قمة تػفخىا في البمج. كقج بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثو الحيغ استخجمػا جسضع الصخؽ في 
%(. كبمغ ندبة 34تعاشي الحبػب كالتجخضغ( ) -اإلبخ  -التعاشي )سػاء عغ شخيق الذع 

%(.  كيمضيا بعج ذلظ ندبة األفخاد الحيغ 12الحيغ يتعاشػف عغ شخيق اإلبخ فقط )األفخاد 
%( كقج اتزح مغ الججكؿ أيزا أف أفخاد العضشة 8.7يتعاشػف عغ شخيق الذع الحيغ بمغ ندبتيع )

%(, كبمغ ندبة 1.3الحيغ يتعاشػف عغ  شخيق الذع كاإلبخ قج مثمػا ندبة ضئضمة ججًا قج بمغت  )
 %(.                                                                                                     3.7ضئضمة أيزا قج بمغت )شة السبحػثة الحيغ يتعاشػف عغ شخيق  التجخضغ ندبة  أفخاد العض

 
 ػية( تػزيع أفخاد العضشة كفقا معاناتو مغ أمخاض عز14يػضح الججكؿ رقع ) 14شكل تػضضحي

أما فضسا يتعمق بسعاناة أفخاد العضشة السبحػثة مغ أمخاض عزػية يذضخ الذكل  التػضضحي رقع 
%( ال يعانػف مغ أمخاض عزػية. 80( مغ أفخاد العضشة السبحػثة كبشدبة )120(  أف )14)

                                                                                 %( فقط.  20بضشسا بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة مغ األفخاد الحيغ يعانػف مغ أمخاض عزػية )

 
 )ىل سبق كأف دخمت الدجغ ( 15شكل تػضضحي
%(  قج 70( مغ أفخاد العضشة السبحػثة  كبشدبة )105( أف )15يذخ الذكل  التػضضحي رقع )

%(  حضث أف 30لع يتع دخػليع الدجغ ) دخمػا الدجغ بضشسا بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ
مثل أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ تع القبس عمضيع كدخمػا الدجغ ندبة عالضة أكثخ مغ الشرف . 
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كىحا ما يؤكج أف األفخاد   السجمشضغ قج ما زالػا يتعاشػف ك يكخركف عسمضة  التعاشي كلع يكغ 
               لجييع قخار االندحاب كالتػقف عغ اإلدماف.        

 
 كضف تع القبس عمضظ ؟ 16شكل تػضضحي

( الستعمق بكضفضة القبس عمى السجمغ كدخػلو الدجغ أف 16يذضخ الذكل التػضضحي رقع )
%( مغ أفخاد العضشة السبحػثة تع القبس عمضيع كتع دخمػىع الدجغ عغ شخيق عجة  شخؽ 70)

( 28مختمفة . حضث بمغ عجد أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ تع القبس عمضيع عغ شخيق السخاقبة )
( ك بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ تع القبس عمضيع عغ شخيق ببلغ مغ %26.7كبشدبة )
%(. كبمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ تع القبس عمضيع عغ شخيق ببلغ 23.8األصجقاء )
%( كمثل أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ تع القبس عمضيع عغ شخيق التدبب في 20مغ األىل )

(, بضشسا بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ تع القبس عمضيع عغ %19كقػع حادث ندبة )
 %( .          10.5شخيق السذاجخة ندبة ضئضمة قج بمغت )

 
 تعاشي أفخاد األسخه 17شكل تػضضحي

%( أفخاد 90( مغ أفخاد العضشة السبحػثة كبشدبة )136( أف )17يذضخ الذكل التػضضحي رقع )
السخجرات, .بضشسا بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ أجابػا بالسػافقة عائمتيع ال  يتعاشػف 

   . %( بأف  أفخاد عائمتيع  يتعاشػف السخجرات9.3)
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 أسباب اإلدماف18شكل تػضضحي

أرػ بأف ( كيذسل محػر أسباب اإلدماف كلئلجابة عغ سؤاؿ )18يذضخ الذكل التػضضحي رقع )
ف ىػ الفخاغ كعجـ حرػلي عمى كضضفة( بمغ ندبة أفخاد العضشة مغ الدبب الحؼ دفعشي إلى اإلدما
%(  كىي أعمى ندبة. في حضغ بمغ ندبة األفخاد الحيغ أجابػا 70السبحػثضغ الحيغ أجابػا بأكاؽ )

%( كىي أقل ندبة في اإلجابة عغ ىحا التداؤؿ, حضث أف الفخاغ مغ األسباب 30ببل أكافق )
لفخد الحؼ يذعخ بعجـ السدؤكلضة فضذعخ بالفخاغ السادؼ, أؼ كجػد الخئضدضة  لتعاشي السخجرات فا

الفخد في بصالة عغ العسل,  كىحا ما يؤكج كجػده في فئة السجمشضغ. ككحلظ عشجما يعاني األفخاد 
مغ أكقات الفخاغ الكثضخة التي ال يدتصضعػف تغصضتيا باألنذصة كذلظ لعجـ كجػد أماكغ مجانضة 

بخامج التي تسمي أكقاتيع. إلى جانب عجـ كجػد كضضفة, فضتجيػف إلى ممئ لمشذاط مثل األنجية كال
كلئلجابة أكقاتيع بالتعاشي حتى تداعجىع عمى االستستاع بأكقات الفخاغ فضقعػف ضحضة اإلدماف, 

أرػ بأف الدبب الحؼ دفعشي إلى اإلدماف ىػ التفكظ األسخؼ(, حضث أشارت ندبة عغ سؤاؿ )
%(, بضشسا أتزح مغ إجابة السبحػثضغ الحيغ أجابػا بعجـ 50.7لسػافقة )السبحػثضغ الحيغ أبجكا ا

%(, كىحا ما يؤكج عمى أف التفكظ األسخؼ ىػ الحؼ يجفع الفخد إلى اإلدماف, 49.3السػافقة  )
حضث أف سػء التشذئة  كعجـ الخقابة األسخية عمى األبشاء كعجـ معخفة أصجقاء األبشاء, ككجػد 

ة كعجـ تحسل مدؤكلضة الػالجيغ. كل ىحه العػامل تجعل األفخاد يتعاشػف القجكة الدضئة باألسخ 
    كػسضمة مغ كسائل اليخكب التي يمجأ إلضيا بعز مغ يتعخضػف ليحه الطخكؼ.                                                           
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لى اإلدماف ىػ التجخبة أرػ بأف الدبب الحؼ دفعشي إاتزح مغ إجابة السبحػثضغ عغ الدؤاؿ )
%( مقابل 68.7كحب االستصبلع( بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ أجابػا بالسػافقة )

%(, أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ أجابػا بعجـ السػافقة ,حضث أف  يشجفع الكثضخ مغ األفخاد 31.3)
أك رؤيتيع لبعس  إلى حب االستصبلع كاكتذاؼ السجيػؿ كذلظ عشج سساعيع مغ أصجقائيع

األفبلـ أك قخاءتيع في السجبلت عسا تحجثو السخجرات مغ آثار كإثبات السغامخة حتى يقعػا في 
 اإلدماف.                                                                                                       

دفعشي إلى اإلدماف ىػ التخفضف مغ اآلالـ  اتزح مغ إجابة السبحػثضغ عغ سؤاؿ الدبب الحؼ
%( 38%( مغ أفخاد العضشة السبحػثة  أجابػا بالسػافقة, في حضغ أكجت ندبة )68السخضضة ندبة )

                              مغ أفخاد العضشة السبحػثة اإلجابة بعجـ السػافقة.                                                                              
الدبب الحؼ  دفع %( السػافقة عمى أف 80اتزح مغ إجابة السبحػثضغ كبشدبة عالضة بمغت )

السجمغ  إلى اإلدماف ىػ رفقاء الدػء.  في حضغ بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ أجابػا بعجـ 
%(, كىحا ما يؤكج عمى أف لخفقاء الدػء تأثضخ سمبي كسيء عمى اآلخخيغ فضشقمػف 20السػافقة )

 إلضيع عادة التعاشي 
لدبب الحؼ دفعشي إلى اإلدماف ىػ الفقخ أرػ بأف ااتزح مغ إجابة السبحػثضغ عغ سؤاؿ )
أفخاد العضشة السبحػثة بالسػافقة عمى أف %( مغ  56كالطخكؼ االقترادية( حضث أكجت ندبة )

الدبب  كراء اإلدماف ىػ الفقخ كالحاجة إلى الساديات الحؼ يجفع الفخد إلى االنرخاؼ كالخخكج 
ل الحرػؿ عمى السادة السخجرة, بضشسا عغ الدمػؾ الدػؼ كاليخكب مغ الػاقع أك الدخقة مغ أج
 %( فقط .        44بمغ ندبة أفخاد العضشة السبحػثة الحيغ أجابػا بعجـ السػافقة )

%( السػافقة عمى أف الدبب في اإلدماف عمى 78كضحت الشتائج كبشدبة عالضة قج بمغت  )
السبحػثة قج  أجابػا  %( مغ أفخاد العضشة22اليخكب مغ السذاكل الشفدضة مقابل ) السخجرات ىػ

بعجـ السػافقة, حضث أف مذاكل الفقخ كالبصالة كانخفاض السختبات إلى جانب غبلء السعضذة كل 
 ىحه العػامل تجفع الفخد لتعاشي السخجرات كاإلدماف. 

أرػ بأف الدبب الحؼ دفعشي إلى اإلدماف ىػ الدفخ إلى اتزح مغ إجابة السبحػثضغ عغ سؤاؿ )
%( مغ أفخاد العضشة  السبحػثة  بالسػافقة, بضشسا أكج ندبة 37.3الخارج(, حضث أكج ندبة )

 بعجـ السػافقة. %( 62.7)
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أف  الدبب الحؼ دفع السجمغ  إلى %( مغ أفخاد العضشة السبحػثة السػافقة عمى 44أكجت ندبة )
%(,  مغ أفخاد العضشة السبحػثة بعجـ 56لصة الجشدضات األخخػ فضسا بمغ ندبة )اإلدماف ىػ مخا
 عمى أف الدبب في تعاشي  السخجرات ىػ مخالصة الجشدضات األخخػ.          السػافقة 

 -تفديخ الشتائج :
كذفت الجراسة أف الحكػر أكثخ أدمانا عمى السخجرات مغ اإلناث, كيخجع الدبب في ذلظ بأنشا  -
ر في مجتسع محافع عمى العادات كالتقالضج كالحؼ يدسح لمحكخ بالتحخر كالخخكج مغ السشدؿ, نعض

بضشسا ال يعصي الفخصة لمسخأة بالتحخر كالخخكج مغ السشدؿ حت ال تػصع بالػصسة االجتساعضة 
كالتي تؤثخ عمى سسعتيا كالتي تقع ضحضتيا األسخة . كحلظ حتى لػ كقعت الفتاة في جخيسة 

فدخعاف ما تجارؾ أسختيا كتكذفيا كبحلظ تقػـ بالدضصخة عمضيا كإخزاعيا لمعبلج بصخيقة االدماف 
 سخية كسخيعة.

كذفت الجراسة بأف أكثخ السجمشضغ مغ فئة العداب الغضخ متدكجضغ الحيغ لضذ لجييع أؼ التداـ  -
فئصة السصمقضغ تجاه الدكجة كاألبشاء كالسدؤكلضات األسخية, بضشسا تقل ندبة إدماف السخجرات بضغ 

كاألرامل كيخجع ذلظ إلى اإلحباط الحيغ كصسػا بو السصمقضغ كفذميع في الدكاج كتحسميع مدؤكلضة 
تخبضة األبشاء كسا ذلظ في مخحمة األرامل التي انعجمت فضيا ندبة اإلدماف, ككحلظ بالشدبة 

يخكب مغ السذاكل لمستدكجضغ التي ارتفعت فضيا أيزا ندبة اإلدماف كيخجع الدبب في ذلظ إلى ال
األسخية الدكجضة كمتصمبات األسخة التي ال يدتصضع الفخد أف يػفخىا فضخجع إلى االبتعاد كعجـ 

     االنذغاؿ باألسخة.                                                                                                            
العسخية األكثخ تعاشضا ىي فئة الذباب كىع ما يكػنػف مغ الفئة  كذفت الجراسة أف الفئة -

العاممة كالتي يتعصل انتاجيا بدبب السخجرات.  بضشسا يقل تعاشي الفخد أك السجمغ كمسا تقجـ في 
                                                   العسخ كذلظ نطخا لمػصسة االجتساعضة التي سػؼ يػصع بيا مغ خبلؿ السجتسع الحؼ يعضذو.                            

كذفت الجراسة أف أكثخ السخاحل التعمضسضة تعاشًضا ىع مغ ذكك السدتػػ التعمضسي اإلعجادؼ  -
كالثانػؼ كفي ىحه السخحمة تبجأ التغضخات البضػلػجضة كالفضدضػلػجضة تطيخ عمى الذاب, فضذعخ 

 متحخرا, كمدؤكال عغ نفدو كسمػكضاتو. فضبجأ الخخكج مغ بالتسخد كالسغامخة بأنو قج أصبح رجبل
السشدؿ كمسارسة الدمػكضات السشحخفة كالتعخؼ عمى أصجقاء الدػء كالديخ خارج السشدؿ . مسا 

                                                                           يؤدؼ بو ذلظ إلى تخؾ السجرسة كالبحث عغ عسل حتى يدتصضع  تػفضخ مادة اإلدماف .                                             
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كذفت الجراسة أف األفخاد الحيغ ال يعسمػف أكثخ إدمًاًنا عمى السخجرات مغ األفخاد الحيغ  -
يعسمػف, كيخجع ذلظ إلى أف البصالة كعجـ العسل يذعخ الفخد بعجـ أىسضتو كشعػره باإلحباط 

             تجفع البصالة الفخد إلى االنحخاؼ كاإلدماف بغخض اليخكب مغ الػاقع.                                                               كالفخاغ, حضث
كذفت الجراسة أف أكثخ ندبة إدماًنا مشتذخة بضغ الذباب, كيخجع ذلظ إلى حب االستصبلع  -

كتكػيغ الرجاقات كاالستقبلؿ عغ األسخة مسا يجفع  كالتجخيب مغ أجل حب اإلثارة كالتجخبة
 الذاب إلى التعاشي.

كذفت الجراسة أف ذكك الػضع السادؼ الستػسط أكثخ إدمانا مغ ذكك الػضع السادؼ اآلخخ.  -
كيخجع ذلظ إلى أف تػفخ الساؿ قج يجفع الفخد إلى شخاء السخجرات مغ أجل البحث عغ الستعة 

                   الدائفة.                 
كذفت الجراسة أف مخحمة الدغ عشج بجاية التعاشي ترجرت فضيا فئة السخاىقضغ السخكد األكؿ  -   

كيخجع ذلظ إلى تصاكؿ ىحه السخحمة إلى الخجػلة قبل أكانيا كإثبات ذاتيع عغ شخيق تقمضج الكبار 
                                                                                                                                           في الدمػكضات السشحخفة كالتجخضغ كتعاشي السخجرات.                                

كذفت الجراسة أف أكثخ أفخاد العضشة يتعاشػف أكثخ مغ نػع مغ السخجرات, ككذفت الجراسة  -
ة كبضخة بضغ السجمشضغ كذلظ نتضجة لديػلة الحرػؿ عمضيا بػب تخاما دكؿ مشتذخة بشدبحكحلظ أف 

مغ قبل السخكجضغ ك كحلظ نتضجة لخخز سعخه في الرضجلضات أك خارج الجكلة. كقضاـ بعس 
                                                            العضادات الخاصة برخفو لمسجمشضغ بديػلة دكف تذجيج الخقابة عمضيا .                                                              

كذفت الجراسة أف السجمشضغ الحيغ يحسمػف كصفات شبضة بمغت ندبتيع أكبخ مغ السجمشضغ  -
الحيغ ال يحسمػف كصفات شبضة . كيخجع ذلظ إلى أف ىحه الػصفات التي يحرمػف عمضيا مغ 

فخت ليع سيػلة الحرػؿ عمى السادة السخجرة, العضادات الخاصة كالسدتذفضات قج سيمت كك 
 فضقػمػف باستخجاـ بعزو كبضع كسضة مشو لسجمشضغ آخخيغ.

كذفت الجراسة أف أكثخ أفخاد العضشة قج يحرمػف عمى السادة السخجرة عغ شخيق الذخاء, كسا  -
و ذكخنا سابقا إصخارىع عمى مخاجعة العضادات الشفدضة كالحرػؿ عمى حبػب تخاما دكؿ كبضع

 لمسجمشضغ اآلخخيغ.             
كذفت الجراسة أف السجمغ يحرل عمى التسػيل السادؼ مغ األىل, حضث تقػـ األسخة عاشفضا  -

بسشح أبشاءىا السبالغ بجكف تفكضخ معتقجيغ بأنيع سػؼ يػفخكف احتضاجاتيع مغ أكل كممبذ 
                                                                                                     كمػاصبلت متجاىمضغ باستخجاميا الديء.                         
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كذفت الجراسة أف رفقاء الدػء الدبب الخئضدي في تعاشي السجمشضغ كيخجع الدبب في ذلظ إلى  -
, إلى جانب أف الخخكج مع أصجقاء الدػء كالديخ خارج السشدؿ حتى أكقات متأخخة مغ المضل

                               عامل الفزػؿ كإلحاح األصجقاء   كالتقمضج بجاية تعاشي السجمغ .                                                                  
كذفت الجراسة أف شخيقة تعاشي الحبػب مغ أكثخ الصخؽ استخجاًما في التعاشي, كقمت ندبة  -
العضشة في شخيقة التعاشي عغ شخيق الذع كاإلبخ, كذلظ ندبة إلى عجـ تػفخ ىحه السػاد أفخاد 

بديػلة في السجتسع ككحلظ ندبة إلى غبلء سعخىا كاكتذاؼ مدتخجمضيا بديػلة كعجـ تػفخىا 
                                                                              بذكل كصفات شبضة, لسا تتخكو مغ أعخاض قج تؤدؼ إلى السػت بدخعة.                                    

كذفت الجراسة بأف السجمشضغ أكثخىع مغ الدجشاء الحيغ يتخددكف عمى العضادة الشفدضة شمًبا  -
                                             لمعبلج, أك بغخض الحرػؿ عمى السيجئات.                                                        

  كذفت الجراسة أف ندبة قمضمة ججا يعانػف مغ أمخاض عزػية.-
كذفت الجراسة أف معطع أفخاد العضشة أك السجمشضغ قج دخمػا الدجغ مغ قبل, كىحا ما يؤكج أنيع  -

يعدػ ذلظ الى قمة مدتسخيغ في التعاشي كلع يتخحكا قخار االندحاب أك التػقف عغ التعاشي ك 
                        الستابعة مغ قبل األىل كالجيات السخترة بسا فضيا مخاكد التأىضل  الستخررة لعبلج االدماف .                                       

كذفت الجراسة أف السجنضضغ قج تع القبس عمضيع عغ شخيق عجة شخؽ مختمفة كالسخاقبة كالببلغ  -
خيق األىل, كببلغ مغ األصجقاء كالتدبب في كقػع حادث, الحيغ مثمػا أكبخ ندبة في عغ ش

 سبب القبس عمى السجمشضغ.                  
كذفت الجراسة أف ندبة قمضمة مغ أفخاد أسخة السجمشضغ يتعاشػف, فعشجما يكػف أحج أفخاد األسخة  -

تعانضو األسخة مغ خبلفات فضؤثخ ذلظ عمى  يتعاشى فقج يؤثخ ذلظ عمى الخكابط األسخية نتضجة ما
 السجمغ كيجفعو إلى االنحخاؼ.                                                                     

كذفت الجراسة أف أسباب اإلدماف ىػ الفخاغ كعجـ الحرػؿ عمى كضضفة, تدبب عجـ كجػد  -
إلى الصخيق السعاكذ, كذلظ بعج أف يذعخ الفخد فخص لمعسل لجػ الذباب إلى الفخاغ كاالتجاه 

                                  بعجـ أىسضتو فضجخل في عالع اإلدماف مغ أجل اليخكب مغ الػاقع الحؼ نعضذو.                                                        
كذفت الجراسة أف مغ أسباب اإلدماف ىػ التفكظ األسخؼ, حضث تؤدؼ الخبلفات كالسذاكل  -

األسخية في السشدؿ كتعاشي أحج الػالجيغ كعجـ الخقابة أك كجػد كعي لجػ بعس األسخ إلى 
انحخاؼ األبشاء كخخكجيع مغ السشدؿ دكف رقابة, بضشسا األب كاألـ مشذغمضغ في مذاكميع إلى 

                                            شاء كمسارسة سمػكضات غضخ سػية كاإلدماف كغضخه مغ الدمػكضات األخخػ.                                                             انحخاؼ األب
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كذفت الجراسة أف مغ أسباب اإلدماف ىي التجخبة كحب االستصبلع كالتحجؼ بضغ الذباب   -
        أشضاء ججيجة مسا يجفعو ىحا التجخيب إلى الستعة الدائفة كالتي تقػده إلى اإلدماف.                                                لتجخيب 
كذفت الجراسة أف ندبة كبضخة مغ السخضى يتعاشػف السػاد السخجرة بدبب التخفضف مغ اآلالـ  -

 .                                                                                                 شجة إدمانيععمى ا ما يؤكج السخضضة . كىح
كذفت الجراسة أف رفقاء الدػء يترجركف السختبة األكلى في أسباب إدماف أفخاد السجتسع عمى  -

قمضج كالتفاخخ في السخجرات, حضث أف األصجقاء لجييع تأثضًخا عمى بعزيع البعس, في التحجؼ كالت
                  الخجػلة كمغ أجل إثبات الحات.                                                                                                 

كذفت الجراسة أف مغ أسباب إدماف أفخاد السجتسع عمى السخجرات ىػ الفقخ كالطخكؼ السادية  -
لفخد إلى البحث عغ السادة السخجرة مغ أجل التعاشي لمذعػر بالخاحة السؤقتة, كعجـ التي تجفع ا

عضر الػاقع األلضع الحؼ تشتج عشو السذكبلت األسخية كاالنحخاؼ في ارتكاب سمػكضات غضخ 
سػية, كتعاشي السخجرات ككحلظ يتع الزغط عمضيع مغ قبل تجار السخجرات بتدكيجىع ببعس 

 قابل تخكيج بزاعتيع.                                      الساؿ اك السخجرات م
كذفت الجراسة أف األفخاد الحيغ يعانػف مغ مذاكل نفدضة كسمػكضة كأمخاض نفدضة يتعاشػف  -

           السخجرات معتقجيغ إنيا تداعجىع في التخمز مغ اضصخاباتيع الشفدضة اك باليخكب مغ الػاقع.                                
كذفت الجراسة أف ىشاؾ ندبة قمضمة مغ أفخاد السجتسع يخجعػف سبب تعاشي السخجرات إلى  -

الدفخ خارج الببلد كالحؼ تتػفخ فضو السػاد السخجرة كسيػلة الحرػؿ عمضيا بحخية كعجـ كجػد 
                                                                                الخقابة, كتػفخ أماكغ الميػ كالديخ التي تقػد إلى السخجرات .                     

كذفت الجراسة أف ىشاؾ ندبة أقل مغ نرف أفخاد العضشة بقمضل يتعاشػف السخجرات نتضجة  -
مخالصة الجشدضات األخخػ كذلظ بأف دكلة اإلمارات تدتقصب الكثضخ مغ األيجؼ العاممة كالدضاح 

ات األخخػ كالتي  تتػفخ بجكليع السخجرات كادخاليا لجاخل الجكلة عغ شخيق التيخيب مغ الجشدض
                                 كذلظ مغ أجل الكدب السادؼ, أك أسباب اخخػ الغخض مشيا تجمضخ ندضج السجتسع االماراتي.                                             

 -لمحج كالػقاية مغ اإلدماف :التجابيخ الػقائية 
كقائضة ديشضة  اجتساعضة: تعتسج التشذئة الجيشضة الرحضحة كالسعتجلة, كتشذئة اجتساعضة متػازنة,  .1

 .تعتسج المضغ كالحـد تجاه األبشاء كمتابعتيع في البضت كالسجرسة كالذارع
حي عغ عمسضة صحضة: تقـػ عمى بث الػعي العمسي كالرحي مغ خبلؿ تقػية اإلعبلـ الر .2

شخيق القشػات اإلعبلمضة كافة )السدسػعة كالسخئضة كالسقخكءة( كمػاقع اإلنتخنت الستخررة, 
 كالشذخات كالسمرقات التي تححر مغ خصخ السخجرات. 
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بػلضدضة: كذلظ مغ خبلؿ تذجيج العقػبة عمى الستاجخيغ كالستعاممضغ  –كقاية قانػنضة  .3
لى الستعاشضغ لو, كقج خررت معطع البمجاف كالسخكجضغ كالستدتخيغ عمضو, ىحا باإلضافة إ

السعشضة أقداًمًا بػلضدضة كبحثضة لسكافحة السخجرات, كسا تخرز دكريات كحخاسات كبضخة 
 كتخصج ليا األمػاؿ الصائمة لسخاقبة الحجكد . 

 .الشجاح كفخصو كإيجاد بجائل مفضجةحزارية ثقافضة: كذلظ بتشسضة الحذ الحزارؼ كفتح آفاؽ  .4
ة تعتسج التححيخ مغ مخاشخ السخجرات كإنياء سبلح يدتخجـ ضج أبشاء الػشغ, تخبضة كششض .5

  .يدتخجمو األعجاء لغخض ىجـ اإلنداف في ببلدنا كالشضل مغ قضسشا كعاداتشا كديششا كثخكاتشا
 التػصيات 
دعػة الجيات السعشضة باألنذصة الذبابضة إلى كضع خصط كاستخاتضجضات شاممة لمتػجضو  .1

 الشفدي كاالجتساعي كاإلصبلح الدمػكي . 
تفعضل دكر السخاقبة الجكلضة مغ قبل قدع مكافحة السخجرات بإجخاء الفحػصات السختبخية بعج  .2

 فتخة العبلج أك الدجغ لغخض الستابعة كضع التعاشي مججًدا. 
لتأكضج عمى دكر العضادات الخارجضة كالسدتذفضات الخاصة كالحكػمضة لزخكرة عجـ تديضل ا .3

 الحرػؿ عمى السػاد السخجرة كإحالة السجمشضغ إلى السخاكد السخترة.   
تذجضع األسخ بالتعاكف مع الجيات األمشضة باإلببلغ عغ حاالت التعاشي عغ أباءىع  .4

                                                                                                                                                                                                                                                                     كحساية السخيس .                                                                                                              كضساف عجـ تعخضيع لمسداءلة القانػنضة 
تجريب السعمسضغ كاإلداريضغ كاالختراصضضغ االجتساعضضغ كالسخشجيغ الشفدضضغ في السؤسدات  .5

سخجرات كمعخفة األعخاض عمى التخبػية عمى شخؽ كأسالضب كذف تخكيج كتعاشي ال
 متعاشضيا .

ضخكرة اىتساـ كسائل اإلعبلـ باآلثار الرحضة كالشفدضة كاالجتساعضة لمسخجرات كإبخاز دكر  .6
 األسخة كتػعضتيا 
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 سخاجعال
 . 1(, لداف العخب, دار السعارؼ, ط1963. ابغ مشطػر دمحم السكـخ )1
االجتساعضة في انتذار مذكمة السخجرات في دكلة (,  أثخ العػامل 1989. السفتػؿ سالع) 2

االمارات العخبضة الستحجة, رسالة ماجدتضخ, السعيج العالي لمعمػـ األمشضة بكمضة نايف لمعمـػ 
 األمشضة, الخياض  .

(  العػامل السؤدية إلى تعاشي السخجرات في السسمكة العخبضة 2011الذخيف ,عبج اإللو دمحم ).3
جانضة عمى متعاشي السخجرات في مجتسعات األمل لمرحة الشفدضة كرقة الدعػدية )دراسة مض

 مقجمة لمسؤتسخ العالسي نحػ استخاتضجضة فعالة لمتػعضة بأخصار السخجرات .
(الخضاط ماجج: أسباب السػاد الخصخة كالسخجرات مغ مشطػر متعاشضيا 2011.الخػالجة, محسػد )4

 . 5ة, مخكد الجراسات االستخاتضجضة األمشضة, ع في السجتسع األردني, مجمة الجراسات األمشض
 (  أصػؿ الرحة الشفدضة . القاىخة . 1977. د.دمحم شحاتة ربضع  )5
دار السعخفة الجامعضة  –( دراسة نفدضة ألسبابو ك نتائجو 2003. دمحم عبج السشعع :اإلدماف  )6

 اإلسكشجرية,  مرخ . 
ػات السشيجضة العجاد البحػث االجتساعضة, الخص –( ز البحث العمسي 1988. دمحم شفضق )7

 السكتب الجامعي الحجيث, االسكشجرية 
( السخجرات كأضخارىا عمى الفخد كالسجتسع . جامعة السمظ 1987. يديج محج الصضب التػندي )8

 عبج العديد . 
 . 2010. األمع الستحجة, اليضئة الجكلضة لسخاقبة السخجرات 9
 . 14152, الخقع 976لسعاىجات السجمج . األمع الستحجة, مجسػعة ا10

11.  Patrick Mc Crystal , Andrew percy and Kathryn Higgins (2006) ,Drug 

use patterns and behaviors of young people at an increased risk of drug 

use during adolescence, International Journal of Drug policy, 17,393 

10,http//www.ehow.com.. Matthew Schieltz (2010) , Youth & Drug 

Abuse. 
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 انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات بيغ تالميح السجارس
 كدكر الخجمة الجتساعية في مػاجيتيا

 -مذكمة البحث :
يعج تعاشي السخجرات كاإلدماف عمضو , إحجػ أبخز الطػاىخ االجتساعضة الخاىشة كمغ السذكبلت 

كأصبحت تقمق كتؤرؽ , الخصضخة السجمخة التي تعاني مشيا كافة السجتسعات الستقجمة مشيا كالشامضة
جسضع السيتسضغ عمي مختمف االتجاىات كالسجاالت كالقضادات االمشضة كالدضاسضة كالجيشضة 
كاالجتساعضة لسا تتخكو مغ آثار سمبضة عمي السدتػػ الذخري لمستعاشي كأسختو لتستج كتذسل 

كتدعدع أمشو كاقتراده كتجمخ بشضتو البذخية التي , السجتسع برفة عامة  فتجمخ ندضجو االجتساعي
يعػؿ عمضيا لتحقضق التشسضة السدتجامة . فاإلدماف عمي السخجرات ضاىخة اجتساعضة مخضضة بدبب 

جيغ كنفدضة, كانحخافات سمػكضة كأخبلقضة متعجدة ححرنا مشيا ال, ما تفخزه مغ أمخاض اجتساعضة
االسبلمي ندتجؿ عمى ذلظ في  قػلو تعالى "  َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإنََّسا اْلَخْسُخ َكاْلَسْضِدُخ َكاْلشْراُب 

ْضَصاِف َفاْجَتِشُبػُه َلَعمَُّكْع تْفِمُحػَف"   ـُ ِرْجٌذ ِمْغ َعَسِل الذَّ َكاأْلَْزاَل
  1   
أف جسضع اليضئات كالسشطسات السحمضة كالجكلضة  كفي إشار الترجؼ الي ىحه اآلفة كعبلجيا  نجج

كالقانػنضة كاالجتساعضة مغ أجل الترجؼ ليحه , كالبذخية كالدضاسضة, حذجت جيػدىا السادية
بالتالي فيي تجخل في نصاؽ اىتساـ معطع أجيدة الجكلة كمؤسداتيا, حضث حطضت , السذكمة

بضة التي تشاكلت ضاىخة السخجرات مغ حضث باىتساـ العجيج مغ الجراسات كاألبحاث العخبضة كاألجش
االسباب كالعػامل التي تجفع باإلنداف إلي تعاشي السخجرات كاإلدماف عمضيا كآثارىا االجتساعضة 
كالشفدضة كالرحضة عمي الفخد كاألسخة كالسجتسع. كقج اصبح جالي لمجسضع أف مذكمة إدماف 

تأثضخ قػؼ عمى تقجـ أؼ مجتسع كسًا  السخجرات مغ أكثخ السذكبلت االجتساعضة خصػرة, كليا
لسا يتختب عمضيا مغ تجاعضات أمشضة كاجتساعضة كأخبلقضة كديشضة كاقترادية تدتشفح معطع , ككضفاً 

شاقات الفخد كاألسخة كالسجتسع . فإدماف أحج أفخاد األسخة يؤدػ إلى اختبلؿ تػازنيا كيفقجىا قجرتيا 
التشذئة االجتساعضة كالزبط االجتساعي التي يسثل  عمى القضاـ بػضائفيا األساسضة خاصة كضضفة

  2عسمضة اجتساعضة كبخػ شاممة لعسمضات اجتساعضة متجاخمة كمتكاممة معيا  

                                                           

 (9سػرة السائجة : اآلية ) 1
ؼ,  ص  1992جخيسة كالسجتسع, القاىخة : مكتبة كىبة,   حدغ الداعاتى, بحػث إسبلمضة فى األسخة كال 2
36  . 
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كما يثضخ القمق كالخػؼ لجػ الجيات السخترة بسمف السخجرات أف مذكمة تعاشي السخجرات لع 
, كاجتساعي, بسدتػػ ثقافيتعج مقرػرًة عمى شخيحة معضشة مغ السجتسع أك تتدع بعسخ معضغ ك 

بل تفاقست حتى أصبحت مذكمة يعاني مشيا كل شخائح السجتسع بسختمف , كاقترادؼ محجكد
مدتػياتيا . فاإلقباؿ عمي تعاشي السخجرات لع يعج مقترخًا عمى فئة الذباب فقط بل امتج لتذسل 

بجء التعاشي يقع غالبا صغار الدغ ."  اذ تذضخ العجيج مغ السؤتسخات العالسضة كالسحمضة إلى أف 
, كىي الفتخة التي يقزضيا الذباب في السجارس كالجامعات( خاصة السبكخة) في سغ السخاىقة

كتستج عبخ السخاحل العسخية الستعجدة كلكغ تبجك أكثخ خصػرة كشضػعا لجػ قصاعات الذباب 
كسا , كالبحؿ كاإلنتاجكالسخاىقضغ .كىحا العسخ ىػ الحؼ يرل فضو الفخد إلى قسة قجراتو عمى العصاء 

قج يختبط التعاشي أيزا برفات الفذل الجراسي كاالجتساعي كالشفدي كما يراحبيسا مغ مذاعخ 
اإلحباط كاالستضاء مغ جانب األسخة مسا يؤدؼ إلى نفػر الصالب مغ السػقف التعمضسي كالتخبػؼ 

 كيجفعو إلى تجخبة نذاشات بجيمة تست مذاعخ التػتخ الشفدي.
سشة, كىحا  17إلي أف بجأ سغ التعاشي في الدشػات األخضخة يشخفس إلى سغ , مخحضث أشار عا

كىحا ما ححرت مغ خصػرتو جسضع اليضئات الرحضة السحمضة , يعتبخ سغ اإلنتاج في أؼ دكلة ما
كسا ذكخ "سشجؼ" في كمستو لسؤتسخ السجمذ  1إدراكًا مشيا بخصػرة مذكمة السخجرات ., كالعالسضة

عامًا, كفي  12كحػؿ كاإلدماف إلى أف االعتساد امتج لضذسل مغ ىع في سغ الجكلي لذؤكف ال
كىي إف االعتساد عمى السػاد السخجرة كالسؤثخة , نفذ السؤتسخ أشار "بضكساف" إلى نقصة خصضخة
  2 نفدضًا مشتذخ في جسضع أنحاء العالع دكف استثشاء.

, تعاشي االشفاؿ السػاد السخجرة ( في دراستيا فضسا يتعمق بأسباب2011كتػصمت )الخكابي    
إلي أف أىع االسباب التي دفعت بالسخاىقضغ إلي تعاشي السخجرات كانت حدب التختضب التالي 

تأثضخ  -تأثضخ االسخة  -االجتساعضة اليضئة لمتعاشي -العػامل الذخرضة  -ضعف الػازع الجيشي
تعاشي السخجرات يسكغ  العػامل الدضاسضة . كلع تطيخ اؼ فخؽ في اسباب -رفقاء الدػء 

كسا اشارت إحجػ الجراسات التي اجختيا ىضئة االمع الستحجة " أف   3 ارجاعيا الى الجشذ.

                                                           

شارؽ عبج الخؤؼ دمحم عامخ, آثار تعاشي السخجرات كترػر مقتخح لتصػيخ دكر السؤسدات التخبػية في  - 1
 .    3, ص 2016مػاجيتيا, مرخ 

السخجرات, لسجمذ  خالج حسج السيشجؼ, كحجة الجراسات كالبحػث, مخكد السعمػمات الجشائضة لسكافحة - 2
      2013التعاكف لجكؿ الخمضج العخبضة, الجكحة قصخ, 

لسضاء ياسضغ الخكابي, أسباب تعاشي السػاد السخجرة لجػ شمبة السخحمة اإلعجادية, الجامعة األسسخية / كمضة  3
 ؼ 2011التخبضة قدع العمـػ التخبػية كالشفدضة, 
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كإف التشاقس الحؼ , الذباب يحرمػف عمى السخجرات مغ أصجقائيع الحيغ في مدتػػ سشيع
جرات فيػ يعضذو الذاب في السجتسع قج يخمق لجيو الرخاع عشج تكػيشو لبلتجاه نحػ تعاشي السخ

يجج نفدو بضغ مذاعخ كقضع رافزة كأخخػ مذجعة كعشجىا يمجًا إلى األصجقاء الحيغ ليع ثقافة 
  1تذجع الستعاشي. 

كبسا اف السجتسع المضبي قج تعخض لكثضخ مغ اليدات الدضاسضة كاالقترادية كاالجتساعضة جخاء 
فخدؼ كجساعي غاب في  الحخكب كانتذار األسمحة كما تختب عشيا مغ تجاعضات أمشضة كندكحاً 

األمخ الحؼ انعكذ كبذكل كبضخ عمي الحضاة االجتساعضة كشبضعة , ضميا االحداس باألمغ كاألماف
مسا ادػ , كضعف دكر الخقابة األسخية ك السؤسدات التعمضسضة كالجيشضة, الدمػكضات في السجتسع

الببلد عخضة   إلي انتذار الفػضى كدفع ببعس الصبلب إلي تخؾ السقاعج الجراسضة جعل
الستغبلؿ اصحاب الشفػس السخيزة مغ تجار السخجرات لشذخ ىحه االفة بضغ مختمف فئات 

 السجتسع .
كالججيخ بالحكخ أف ضاىخة السخجرات  أخحت مدالًظ خصضخًا  أخخػ مغ حضث تشػع الفئات 

لرغار كانتذارىا في جسضع األكساط كبضغ مختمف األعسار متخبرة با, الستعاشضة ليحه الدسػـ
كالكبار ذكػرًا كإناث, كارتباشيا بأغمب الجخائع كحػادث العشف كالدخقة كالخصف كالتحخش الجشدي 
كاالغتراب كالقتل التي يختكبيا السخاىقػف كالذباب مغ متعاشي السػاد السخجرة, األمخ الحؼ دفع 

الخصخ, لخدع  بخجاؿ األمغ كالقانػف كعمساء الشفذ كاالجتساع كالخجمة االجتساعضة بجؽ ناقػس
ىحا الدضل الجارؼ الحؼ يعج مغ العػامل اليجامة كيعضق تحقضق التشسضة االجتساعضة كاالقترادية 
كييجد أمغ كاستقخار الببلد كيفتظ بشدضجو االجتساعضة كالثقافي مغ أجل احتػائو كمحاصختو كالحج 

 مغ مخاشخه.
ضغ أبشائشا ككقايتيع مغ العػامل كتأسضدا عمي ذلظ  كمغ مشصمق الػقاية خضخ مغ العبلج ك لتحر

التي يسكغ أف تكػف سببًا أك دافعًا لػصػؿ ىحه اآلفة بضغ أيجييع. نذارؾ بيحه الػرقة البحثضة 
لمػقػؼ عمى االسباب التي تقف كراء تعاشي السػاد السخجرة خرػصًا بضغ تبلمضح السخحمة 

كسسات قج تكػف مقمقة بالشدبة ليع التي تسثل فتخة انتقالضة خصخة لسا ليا مغ خرائز , االعجادية
كتؤدؼ بيع الى االتجاه نحػ االنخخاط في اعساؿ غضخ مخغػبة ما لع يجج مغ ييتع كيخعى ك يػجو 

كلحلظ نجتيج لشذارؾ بيحه الجراسة لتدمضط , كيخشج لػقايتيع مغ التعخض لسثل ىحه السذكبلت

                                                           

اقبة اساءة استعساؿ السخجرات, تخجسة السخكد العخبي لمعمـػ األمشضة ىضئة األمع الستحجة, األمع الستحجة كمخ  - 1
 , 2ص, 2001( 19كالتجريب, مجمة العمـػ الشفدضة العجد)
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نساء الػعي الثقافي اتجاه ضاىخة لؤلخرائي االجتساعي القائع عمي إ الػقائير الزػء عمي الجك 
 تعاشي السخجرات كمجػ خصػرتيا عمي مدتػػ الفخد كاألسخة كالسجتسعة برفة عامة .

  -كاستشادا لسا سبق يسكغ تحجيج مذكمة البحث في التداؤؿ التالي :
))ما دكر الخجمة االجتساعضة الػقائضة  في مػاجو خصخ انتذار تعاشي السخجرات بضغ تبلمضح 

 السجارس.((
 -أىجاؼ البحث :

 التعخؼ عمي االسباب التي تجفع بتبلمضح السجارس إلي تعاشي السخجرات . .1
 التعخؼ عمي اآلثار االجتساعضة الستختبة عغ تعاشي السخجرات . .2
 التعخؼ عمي اآلثار الشفدضة الستختبة عغ تعاشي السخجرات . .3
خصخ انتذار تعاشي السخجرات بضغ التعخؼ عمي دكر الخجمة االجتساعضة الػقائي  في مػاجو  .4

 تبلمضح السجارس.
 -تداؤلت البحث :

 ما االسباب التي تجفع بتبلمضح السجارس إلي تعاشي السخجرات ؟ .1
 ما اآلثار االجتساعضة الستختبة عغ تعاشي السخجرات ؟ .2
 ما اآلثار الشفدضة الستختبة عغ تعاشي السخجرات ؟. .3
ما دكر الخجمة االجتساعضة الػقائي في مػاجو خصخ انتذار تعاشي السخجرات بضغ تبلمضح  .4

 السجارس؟ 
يعضر السجتسع المضبي اآلف فتخة التحػؿ في كافة األنطسة االجتساعضة  -أىسية البحث :

ا كاالقترادية كالدضاسضة ,مسا يتصمب جيػد لئلسياـ في زيادة قجرة السجتسع عمى الشسػ كالتقجـ بس
يتشاسب مع أىجاؼ التشسضة ككسا ىػ معخكؼ أف أؼ تحػؿ أك تغضخ يػاجيو العجيج مغ السذكبلت 
التي تتصمب السػاجية كمشيا ضاىخة تعاشي السخجرات كتأسضدا عمى ذلظ يكسغ.  تعجيج أىسضة 

 -البحث في الشقاط التالضة :
ساعضة كنفدضة خصػرة تعاشي السخجرات كاإلدماف عمضيا كما تختب عشيا مغ مذاكل اجت .1

كاقترادية كأخبلقضة تشعكذ سمبًا عمي الفخد كاألسخة كالسجتسع برفة عامة .األمخ الحؼ 
يقزي لفت أنطار األىالي إلى ضخكرة التشبو إلى سمػؾ أبشائيع قبل كقػعيع في بخاثضغ 

 السخجرات.
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يا كسا تشبع أىسضة البحث مغ كػنو يدمط األضػاء حػؿ السخاشخ الجسة التي قج يتعخض ل .2
األشفاؿ كالسخاىقضغ مغ انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات بضغ تبلمضح كشبلب السجارس. كلحلظ 
يشبغي االستفادة مغ السؤسدات التعمضسضة في تشبضو التبلمضح  بسخاشخ السخجرات كأثارىا عمي 

 الفخد كاألسخة كالسجتسع.
  -مفاىيع كمرصمحات البحث :

ىػ أخح السادة السخجرة بصخيقة غضخ مشطسة ك دكرية حضث يأخح الستعاشي السادة  التعاشي :
كالتدمضة  أك التقمضج أصجقائو كلكغ غضابيا ال يدبب لو أية مذاكل نفدضة أك , السخجرة بالرجفة

 1 جدجية كىػ ىشا يتعاشاىا في أكقات مختمفة كأماكغ مختمفة .
مضح السجارس السدتيجفضغ في الجراسة الحالضة ألؼ مادة تشاكؿ بعس التبل يعخؼ التعاشي إجخائضا :

مخجرة أك مدكخة دكف كصفة شبضة  كمغ شأنيا أف تجعل التمسضح في حالة غضخ شبضعضة  مسا تؤثخ 
 عمى سمػكو كتحج مغ قجراتو الحىشضة كتؤخخ تحرضمو الجراسي.   

سخجرة بأنيا " كل مادة خاـ أك حجدت لجشة السخجرات باألمع الستحجة تعخيفًا لمسػاد الالسخجرات : 
مدتحزخة تحتػؼ عمى مػاد مشبية أك مدكشة مغ شأنيا إذا استخجمت في غضخ األغخاض الصبضة 
أك الرشاعضة أف تؤدؼ إلى حالة مغ االستعجاد أك اإلدماف عمضيا مسا يزخ بالفخد جدسانضًا كنفدضًا 

 2 كبالسجتسع " 
بأنيا مػاد كضسضائضة يؤدؼ استخجاميا إلى حالة مغ التعػد كاإلدماف  تعخؼ السخجرات إجخائضا :

 كتؤثخ عمى القجرة العقمضة كالجدجية لجػ متعاشضيا., عمضيا
يعشي تكّػف رغبة قػّية ك ممّحة تجفع السجمغ إلى الحرػؿ عمى السخّجر بأّؼ كسضمة ك  اإلدماف :

سػاء لبلعتساد )اإلدماف( , ع عشوأك استحالة اإلقبل, زيادة جخعتو مغ آف آلخخ مع صعػبة
الشفدي أك لتعّػد أندجة الجدع عزػّيا كعادة ما ُيعاني الُسجمغ مغ قّػة دافعة قيخّية داخمّضة 

 3لمّتعاشي بدبب ذلظ االعتساد الّشفدي أك العزػؼ .

                                                           

دمحم أحسج, اإلدماف عمى السخجرات اإلرشاد ك العبلج, الدعػدية : دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع,  - 1
2007 ,61 
 17األردف : سمدمة عالع السعخفة, ص مرصفى الدػيف, السخجرات ك السجتسع,   - 2
 . 30ؼ, ص2006, 2سسضخ دمحم عبج الغشي, السخجرات, الكػيت : دار الكتب القانػنضة, ط    - 3
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ضيا كالتعػد عم( مػاد مخجرة ) : بأنو اعتضاد التمسضح عمي تشاكؿ شيء معضغيعخؼ االدماف إجخائضًا 
لجرجة ترل الي االعتساد كالخزػع الشفدي كالجدسي كالذعػر بالحاجة السمحة لتعاشي 

 السخجرات .    
الفخؽ بضغ التعػد كاإلدماف :  أف التعػد حالة تشذأ مغ تكخار تعاشي السخجرات يخافقيا رغبة 

خجرات, أما مع مضل قمضل لديادة الجخعة كال تػجج اعخاض قػية عشج تخؾ الس, كلكشيا غضخ قيخية
االدماف فيػ حالة دكرية مدمشة تمحق الزخر بالفخد كالسجتسع كتراحبيا رغبة قيخية في التعاشي 

 كمضل عمى زيادة الجخعة باستسخار, كعبلجو يتصمب كقت كجيج جدساني مزشي .
  -اإلجخاءات السشيجية لمبحث :

أنو " محاكلة مشطسة الجراسة كصفضة بصخيقة السدح االجتساعي الحؼ يعخؼ ب مشيج البحث :
لجراسة كفيع الػضع الخاىغ لسػضػع الجراسة كتحمضل كتفدضخ الػاقع في الدمغ الحالي, كيسكغ في 
ضػء تفدضخ كتحمضل الحاضخ أف نقػـ بتصبضق أك تصػيع نساذج لمعسل أك التجخل لتعجيل مدار 

  1الطاىخة أك الحج مغ أثارىا الدمبضة "
تع تحجيج مجتسع البحث االخرائضضغ االجتساعضضغ العاممضغ في مجارس التعمضع  :مجتسع البحث 

(  اخرائي اجتساعي ك عجد السجارس  99) االساسي بسشصقة الدػاني بغ آدـ. البالغ عجدىع
 ( مجرسة35)

 ( مجارس التعميع األساسي بسشصقة سػاني بغ آدـ التي كقع عمييا الختيار كعجد1ججكؿ )
 جتساعييغ العامميغ بكل مجرسة ضسغ عيشة الجراسةاألخرائييغ ال 

 اسع السجرسة ت
عجد 
االخرائضضغ 
 االجتساعضضغ

 اسع السجرسة ت
عجد 
االخرائضضغ 
 االجتساعضضغ

 2 مرعب خساج لتعمضع األساسي 8 1 جامع التػغار  لتعمضع األساسي 1
 2 الخمة لتعمضع األساسي 9 3 جعفخ الصضار  لتعمضع األساسي 2
 2 الخبضع األساسي لتعمضع األساسي 10 3 السشار  لتعمضع األساسي 3
 3 القمعة الرشاعضة لتعمضع األساسي 11 2 شيجاء الدػاني لتعمضع األساسي 4
 3 عبجالخحساف عداـ لتعمضع األساسي 12 2 البذائخ لتعمضع األساسي 5
 3 لتعمضع األساسيالدػاني السخكدية  13 3أبػعبضجة بغ الجخاح تعمضع  6

                                                           

أحسج مرصفى خاشخ, استخجاـ السشيج العمسي في بحػث الخجمة االجتساعضة, اسكشجرية:   1  -          
 . 159, ص 2008السكتب الجامعي الحجيث, 
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 األساسي
 3 جضل السدتقبل لتعمضع األساسي 14 4 شيجاء الػاجب لتعمضع األساسي 7

 ( اخرائي36) ( مجرسة  /  أجسالي عجد االخرائضضغ االجتساعضضغ 14) أجسالي عجد السجارس
 العيشة العذػائية السشتطسة  -عيشة البحث :

  : الخصػات اإلجخائية لختيار العيشة
عسمضة السدح لمسؤسدات التعمضسضة السعشضة بالبحث )التعمضع األساسي( في نصاؽ تع اجخاء  .1

 ( مؤسدة.  35) البقعة الجغخافضة مغ خبلؿ مخاقبة تعمضع مشصقة الدػاني كالبالغ عجدىع
كحجة العضشة ىي الفخد حضث تع إعجاد إحرائضة  لحرخ األخرائضضغ االجتساعضضغ العاممضغ  .2

سضد برفات ك خرائز متذابية مغ خبلؿ شبضعة  الجكر الحؼ بيا  كألف مجتسع البحث يت
يقػمػف بو باإلضافة إلى شبضعة البضئة التعمضسضة التي يؤدكف فضيا اعساليع تتسضد بدسات 
 متذابو نػعا ما فالرعػبات التي تقف حائل لتشسضة كجػدة التجريب يعاني مشيا الغالبضة .     

نيا تعصي نفذ الفخصة لكل مفخدات مجتسع البحث اختضار العضشة االحتسالضة السشتطسة أل .3
بحضث" تختار العضشة عغ شخيف اختضار السفخدات مغ مدافات متداكية عمى القائسة بعج 

 1  ( عذػائضة " 10-1إعجاد إشار السجتسع األصمي كتبجأ باختضار رقع مغ  )
مضسضػػػػة التػػػػي تػػػػع ( كحػػػػجات مػػػػغ قائسػػػػة السؤسدػػػػات التع3تػػػػع االتفػػػػاؽ عمػػػػي اختضػػػػار بعػػػػج السدػػػػافة )

حرػػػػػػخىا فػػػػػػػي إحرػػػػػػػائضة مػثقػػػػػػػة مػػػػػػػغ مخاقبػػػػػػػة تعمػػػػػػػضع مشصقػػػػػػػة الدػػػػػػػػاني كألف السدػػػػػػػافة الحقضقضػػػػػػػة  
لمسكػػػػػػاف الجغخافػػػػػػي بػػػػػػضغ السػػػػػػجراس بعضػػػػػػج جػػػػػػجا لػػػػػػضذ باإلمكػػػػػػاف الػصػػػػػػػؿ إلػػػػػػضيع يحتػػػػػػاجػا لجيػػػػػػج 
كالػقػػػػػػت  كمػاصػػػػػػبلت فكػػػػػػاف ىػػػػػػحا االختضػػػػػػار بحضػػػػػػث يكػػػػػػػف  العػػػػػػاممضغ بيػػػػػػا مػػػػػػغ األخرػػػػػػائضضغ 

عمػػػػى ذلػػػػظ جػػػػاءت مفػػػػخدات العضشػػػػة  التػػػػي كقػػػػع عمضيػػػػا االختضػػػػار بجايػػػػًة مػػػػغ  االجتسػػػػاعضضغ كبشػػػػاء
(  ككػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 7 -4 -1-33-30-2-24-21-18-15-12 -9-6 -3السؤسدػػػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػع )

(مجرسػػػػػػػة كىػػػػػػػي السػػػػػػػجارس التػػػػػػػي سػػػػػػػضجخؼ فضيػػػػػػػا البحػػػػػػػث السضػػػػػػػجاني مػػػػػػػغ خػػػػػػػبلؿ 14مجسػعيػػػػػػػا )
الي مجتسػػػػػػع (  مفػػػػػػخدة مػػػػػػغ اجسػػػػػػ36األخرػػػػػػائضضغ االجتسػػػػػػاعضضغ العػػػػػػاممضغ بيػػػػػػا كبمػػػػػػغ عػػػػػػجدىع )

( مفػػػػػػخدة  كتػػػػػػع تػزيػػػػػػع االسػػػػػػتسارة  كبفزػػػػػػل هللا عػػػػػػػدة االسػػػػػػتسارات بفاقػػػػػػج اسػػػػػػتسارة 99البحػػػػػػث )
 كاحجة لعجـ التسكغ مغ اببلغ السعشضة ألسباب خاصة. 

                                                           

 دمحم الذخيف, مشاىج البحث العمسي )دلضل الصالب في كتابة األبحاث كالخسائل العمسضة, بضخكت : دار عبج هللا 1
 . 1999الكتاب 
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عتسجت الباحثات االستسارة أداة لجسع السعمػمات كالبضانات كتع بشاؤىا بعج االشبلع أداة البحث : ا
راسات الدابقة التي تشاكلت مػضػع االدماف عمي السخجرات عمي مجسػعة مغ البحػث كالج

كالسؤثخات العقمضة كتع عخضيا عمى مجسػعة مغ االساتحة الستخررضغ في العمـػ االجتساعضة 
 كالشفدضة إلبجاء مبلحطاتيع.
تزسغ االستبضاف  خسدة محاكر كل محػر تزسغ عذخة  بشػد كجاءت  -كصف أداة البحث :

البضانات الذخرضة كتزسشت الستغضخات السحػر األكؿ : األسئمة مقدسة كفق األبعاد التالضة : 
 سشػات الخبخة ( -العسخ–الجشذ  ) التالضة :

لسخجرات. التعخؼ عمي االسباب التي تجفع بتبلمضح السجارس إلي تعاشي ا السحػر الثاني :
السحػر التعخؼ عمي اآلثار االجتساعضة الستختبة عغ تعاشي السخجرات. , السحػر الثالث :,ك 

:التعخؼ السحػر الخامذ التعخؼ عمي اآلثار الشفدضة الستختبة عغ تعاشي السخجرات. الخابع : 
 .عمي دكر الخجمة االجتساعضة في مػاجو خصخ انتذار تعاشي السخجرات بضغ تبلمضح السجارس

انتذار تعاشي السخجرات بضغ تبلمضح السجارس مغ حضث  مجاؿ السػضػع : -مجالت البحث :
مجارس  مجاؿ السكاني : ابعادىا كأسبابيا كدكر الخجمة االجتساعضة في مػاجيتيا كالحج مشيا. 
االخرائضضغ السجاؿ ألبذخؼ التعمضع االساسي الػاقعة بسشصقة الجغخافضة  الدػاني بغ آدـ .

 اعضضغ العاممضغ في مجارس التعمضع االساسي بسشصقة الدػاني بغ آدـ االجتس
كىي الفتخة الدمانضة التي استغخاقيا البحث مغ بجاية جسع السعمػمات كالبضانات  السجاؿ الدماني

 ؼ. 2021/  9/  1 – 2021/ 3/ 1كصػاًل الي الشتائج كالتػصضات كشسمت الفتخة الدمانضة مغ 
اعتسج الباحثات عمى بعس األسالضب اإلحرائضة  -سعتسج في البحث :األساليب اإلحرائية ال

كلقج تست السعالجة , بيجؼ تديضل عسمضة العخض كالتحمضل كالتفدضخ كصػال إلى نتائج البحث
كالتي ( spssاإلحرائضة لمبضانات باستعساؿ حدمة البخنامج اإلحرائي في العمػـ االجتساعضة )

  -لتي ستعخض لحقًا  كيسكغ تػضضحيا كالتالي : التكخار حرمشا مغ خبلليا عمى الشتائج ا
 الستػسط السخجح .   -الشدبة السئػية 

 أكلا : البيانات األكلية 
 ( يػضح تػزيع العيشة حدب الجشذ2ججكؿ )
 الشدبة التكخار الجشذ
 13.9 5 ذكخ
 86.1 31 انثى
 100.0 36 السجسػع
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( كالستعمقة بتػزيع العضشة حدب الجشذ أف اغمب 2تػضح البضانات السجكنة في الججكؿ رقع ) 
%  88.1األخرائضضغ االجتساعضضغ في مجاؿ التعمضع ىع مغ العشرخ الشدائي  إذ تبمغ ندبتيع 

% مغ الحكػر . كىحا يذضخ إلى عدكؼ الحكػر عغ  13.9مغ أجسالي أفخاد العضشة مقابل 
حه السيشة كلػحع ىحا  األمخ في السقاعج الجراسضة مغ خبلؿ قمة عجد الصبلب االنخخاط في ى

 الحكػر مقارنة باإلناث  كتفزضميع لتخررات أخخػ .
 ( يػضح تػزيع العيشة حدب العسخ3ججكؿ )

 الشدبة التكخار العسخ
 36.1 13 سشة 25اقل مغ 
 13.9 5 سشة  30 - 26
 5.6 2 سشة 31-35
 16.7 6 سشة 40 -36
 11.1 4 سشة 45 -41
 16.7 6 سشة 46أكثخ مغ 
 100.0 36 السجسػع

 
%  36.1سشة كالسقجرة بػػػػػػ  25مغ الججكؿ الدابق يتزح أف معطع أفخاد العضشة أعسارىع أقل مغ 

أما البقضة مقدسة عمي باقي الفئات العسخية حضث كانت ندبة األخرائضضغ  , مغ أفخاد العضشة
كىحا يفدخ ارتفاع ندبة عجد , % 13.9سشة   30 – 26االجتساعضضغ الحيغ تتخاكح أعسارىع مغ 

األخرائضضغ االجتساعضضغ الحيغ تقل سشػات خبخاتيع عغ خسدة سشػات كسا ىػ مبضغ في الججكؿ 
% فقط مغ أجسالي أفخاد 6. 5أقل ندبة  35-31الفئة العسخية مغ ( في حضغ سجمت 5التالي )
% لعجد األخرائضضغ االجتساعضضغ الحيغ تتخاكح أعسارىع  16.7بضشسا ارتفعت الشدبة إلي , العضشة
في حضغ كانت , فسا فػؽ  36كتتداكػ ىحه الشدبة مع الحيغ أعسارىع مغ , سشة 40 -36مغ 

% مغ العضشة .  11.1سشة  45 - 41غ تتخاكح أعسارىع  مغ ندبة األخرائضضغ االجتساعضضغ الحي
كىحا التشػع في األعسار يتضح الفخصة لمتػاصل بضغ عامل الخبخة كالسدتججيغ في تبادؿ السعمػمة 

 بضغ ما ىػ قجيع  كالججيج في إشار العسل السيشي لضتسكشػا مغ تصػيخ خجماتيع 
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  خبخة( يػضح تػزيع العيشة حدب سشػات ال4ججكؿ )   
 الشدبة التكخار سشػات الخبخة
 44.4 16 سشػات 5اقل مغ 
 13.9 5 سشػات 10-6مغ 
 5.6 2 سشة 15 -11مغ 

 36.1 13 سشة 15أكثخ مغ 
 100.0 36 السجسػع

 
إذ , تذضخ البضانات السجكنة في الججكؿ الدابق عغ كجػد تبايغ في تػزيع ندبة سشػات الخبخة

% مغ األخرائضضغ االجتساعضضغ الحيغ تقل خبختيع عغ خسذ سشػات, 44.4سجمت أعمى ندبة 
%, في حضغ 36.1يمضيا  ندبة األخرائضضغ االجتساعضضغ مغ ذكػ الخبخة أكثخ مغ خسدة بشدبة 

% مغ األخرائضضغ االجتساعضضغ الحيغ تتخاكح سشػات خبختيع مغ أحجػ 5.6كانت أقل ندبة 
ذخ  بشدبة كىحا يجؿ عمى قمة الكادر الػضضفي مغ األخرائضضغ االجتساعضضغ عذخ إلي خسدة ع

في تمظ الدشػات كلعل الدبب في ذلظ يخجع الي  استحجاث كمضة اآلداب مؤخخا في مشصقة 
الدػاني . مسا أدػ الي انخخاط أعجاد كبضخة الي قدع الخجمة االجتساعضة في الدشػات األخضخة نطخا 

االجتساعي  السمسػس في السؤسدات التعمضسضة كما تػصمت إلضو السيشة  ألىسضة دكر األخرائي
 مغ مكانة في الػسط السجتسعي .     

 ( يػضح األسباب التي تجفع بالتالميح السجرسة إلي تعاشي السخجرات 5ججكؿ )
 مغ كجية نطخ األخرائي الجتساعي

 العبارات ر.ـ
 الستػسط ل أكافق أكافق لحجاا ما أكافق

 السخجح
 التختيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
 4 2.47 19.4 7 13.9 5 66.7 24 مراحبة رفاؽ الدػء 1
 3 2.63 11.1 4 13.9 5 75.0 27 اليخكب مغ السذاكل األسخية 2
 2 2.66 5.6 2 22.2 8 72.2 26 اليخكب مغ الزغػط الشفدضة 3
 5 2.55 11.1 4 22.2 8 66.7 24 مجارات اصجقاء يتعاشػف السخجرات 4
 4 2.58 8.3 3 25.0 9 66.7 24 ضعف الػازع الجيشي 5
 8 2.5 2.8 1 44.4 16 52.8 19 اليخكب مغ مذكمة الفذل في الجراسة 6
 5 2.55 5.61 2 33.3 12 61.1 22 ضعف الخقابة االسخية 7
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 7 2.25 13.9 5 47.2 17 38.9 14 غضاب األب عغ األسخة 8
 6 2.52 5.6 2 36.1 13 58.3 21 مضل األشفاؿ إلي تقمضج الكبار 9

 1 2.80 2.8 1 13.9 5 83.3 30 عجـ الػعي بسخاشخ السخجرات 10
( أف أكثخ األسباب التي تجفع بالتبلمضح السجرسة إلي 5مغ خبلؿ البضانات الػاردة في ججكؿ )     

كالتي جاءت في السختبة , تعاشي السخجرات كانت بعجـ كعي التبلمضح بسخاشخ تعاشي السخجرات
كىحه الشتضجة تؤكج عمي أىسضة الجكر الػقائي الحؼ يجب أف يقـػ  ( 2.80 ) األكؿ بستػسط مخجح

بو األخرائي االجتساعي لتػعضة التبلمضح بسخاشخ السخجرات  كأثخىا  عمي الفخد ك األسخة ك 
الحؼ يجب أف يكػف مدانج إلي دكر األسخة في احتػاء أبشائيا ك تخبضتيع بصخيقة , السجتسع
حضث جاءت فقخة اليخكب مغ السذكبلت األسخية ك اليخكب مغ الزغػط الشفدضة في , ةصحضح

 (. 2.66) السختبة الثانضة بستػسط مخجح 
ككسا ىػ معخكؼ أف السذاكل االسخية الستكخر إذا لع يتع مػاجيتيا كحميا أك التقمضل مغ    

نفدضة اإلنداف فضمجأ البعس  تأثضخىا كالتعامل معيا  قج تدبب ضغػط نفدضة ليا تأثضخ سمبي عمي
لمبحث عغ كسضمة لميخكب مغ ىحه السذاكل حضث جاءت استجابات السبحػثضغ عمي ىحه الفقخة 

جيشي في السختبة الخابعة  يمضيا ضعف الػازع ال, (2.63) في التختضب الثالث بستػسط مخجح 
. كجاءت استجابات السبحػثضغ حػؿ مجاراة اصجقاء يتعاشػف السخجرات ( 2.58) مخجح بستػسط

لتؤكج عمي  2.55) ) متدامشة في السختبة الخامدة مع ضعف الخقابة االسخية بستػسط مخجح 
. فقج اشارت اؽ الدػء الحيغ يتعاشػف السخجراتأىسضة دكر االسخة في حساية أبشائيا مغ مخافقة رف

ا ىضئة االمع الستحجة " أف الذباب يحرمػف عمى السخجرات مغ إحجػ الجراسات التي اجختي
 أصجقائيع الحيغ في مدتػػ سشيع.  كتججر اإلشارة ىشا بأف  ىحه الشتضجة تتفق مع ما تػصمت لو

دراسة الخكابي(  حػؿ أىع االسباب التي دفعت بالسخاىقضغ إلي تعاشي السخجرات كانت حدب )
 تأثضخ رفقاء الدػء., تأثضخ االسخة, العػامل الذخرضة, التختضب التالي ضعف الػازع الجيشي

فزعف الخكابط األسخية كعجـ كجػد الجعع الستبادؿ بضغ أفخاد األسخة قج يؤدؼ إلى سيػلة تأثضخىع 
خاصة كأف , بأية ضغػط أخخػ مسا يجعميع عخضة لمبحث عغ مخخج كىػ تعاشي السخجرات

كبضخة لجساعة الخفاؽ ,حضث أشارت البضانات السبضشة السخاىق في مخحمة ما مغ عسخه يعصي أىسضة 
في الججكؿ أف  مضل األشفاؿ إلي تقمضج الكبار  يعج مغ ضسغ االسباب التي تجفع بالتبلمضح إلي 

فالفزػؿ كالخغبة في تجخيب ( 2.52تعاشي السخجرات في  السختبة الدادسة بستػسط مخجح  )
سضح السخاىق إلى تعاشي السخجرات. فحب األشضاء الججيجة خاصة عشج الحكػر تجفع التم

االستكذاؼ كالسضل إلي تقمضج الكبار مغ خرائز مخحمة السخاىقة كىػ سمػؾ يتع تعمضسو مغ 
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األصجقاء, كىحا ما أكجتو نطخية التعمع االجتساعي أف سمػؾ اإلنداف متعمع مغ خبلؿ تجخبتو في 
( 2.25سختبة الدابعة بستػسط مخجح )الحضاة " .فضسا يتعمق غضاب األب عغ األسخة  جاءت في ال

( لؤلسباب 2.5.في حضغ اليخكب مغ مذكمة الفذل في الجراسة  جاءت أقل بستػسط مخجح  )
 التي تجفع بالتبلمضح إلى تعاشي السخجرات  مغ كجية نطخ السبحػثضغ .

( يبيغ اآلثار الجتساعية الستختبة عغ تعاشي السخجرات مغ كجية نطخ األخرائي 6ججكؿ )
 لجتساعيا

 العبارات ر.ـ
الستػس ل أكافق أكافق لحجاا ما أكافق

 ط
 السخجح

التختي
 % ؾ % ؾ % ؾ ب

 2 2.77 5.6 2 11.1 4 83.3 30 االتجاه الي الكحب كالسخاكغة 1

2 
تغضخ االىتساـ باألصجقاء القجماء بأصجقاء 

 ججد متعاشضغ 
16 44.4 19 52.8 1 2.8 2.41 5 

3 
الفذل في تكػيغ عبلقات اجتساعضة مع 

 اآلخخيغ 
21 58.3 7 19.4 8 22.2 2.36 6 

4 
عجـ االىتساـ بالسطيخ العاـ كالشطافة 

 الذخرضة 
15 41.7 7 19.4 14 38.9 2.00 8 

 1 2.97 16.7 6 25.0 9 58.3 21 اتباع الدمػؾ العجكاني مع بقضة التبلمضح  5
 4 2.47 8.3 3 36.1 13 55.6 20 يفقج الستعاشي القضع األخبلقضة كالجيشضة  6
 7 2.5 8.3 3 33.3 12 58.3 21 يفقج الستعاشي ثقة الشاس بو 7
 5 2.41 5.6 2 47.2 17 47.2 17 ضعف القجرة عمى التػافق االجتساعي 8
 2 2.77 2.8 1 16.7 6 80.6 29 االتجاه الي الدخقة لتػفضخ السادة السخجرة  9

 3 2.72 5.6 2 16.7 6 77.8 28 التعخض لمسذاكل االسخية  10
يبضغ الججكؿ الدابق أف أبخز اآلثار االجتساعضة الستختبة عغ تعاشي  مغ كجية نطخ 
االخرائضضغ االجتساعضضغ ىػ إتباع الدمػؾ العجكاني مع بقضة التبلمضح في السختبة األكلى بستػسط 

كبل مغ االتجاه إلي الكحب كالسخاكغة مع  االتجاه الي الدخقة لتػفضخ  ثع تدامغ, ( 2.97مخجح )
.كسا تبضغ البضانات في الججكؿ أف ( 2.77السادة السخجرة في السختبة الثانضة بستػسط مخجح )

االتجاه الي الكحب كالسخاكغة ك االتجاه الي الدخقة لتػفضخ السادة السخجرة يؤثخ عمي العبلقات 
ي الشياية إلي تعخض الستعاشي إلي السذاكل االسخية حضث جاءت استجابات االسخية ك يؤدؼ ف

كجاءت السختبة الخابعة لتؤكج خصػرة , 2.72السبحػثضغ في السختبة الثالثة بستػسط مخجح  ))
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كسا بضشت نتائج , ( 2.47) تعاشي السخجرات بفقجاف القضع األخبلقضة كالجيشضة  بستػسط مخجح
مغ اآلثار االجتساعضة الستختبة عغ التعاشي ضعف قجرة  الستعاشضغ استجابات السبحػثضغ أف 

عمى التػافق االجتساعي باإلضافة الي تغضخ اىتساميع  باألصجقاء القجماء بأصجقاء ججد متعاشضغ 
ككشتضجة شبضعضة لمسذكبلت ( 2.41حضث اتفقا معا في السختبة الخامدة بستػسط مخجح )

السخجرات بجاية مغ الكحب كالسخاكغة كالدخقة يفذل الستعاشي االجتساعضة الستختب عغ تعاشي 
حضث جاءت استجابات السبحػثضغ في السختبة الدادسة , في تكػيغ عبلقات اجتساعضة مع اآلخخيغ

كيتزح ذلظ جمضًا مغ خبلؿ , كيتختب عمي ذلظ فقجاف ثقة الشاس بو( 2.36بستػسط مخجح )
سختبة الدابعة, أـ عجـ االىتساـ بالسطيخ العاـ كالحؼ جاء في ال ( 2.5الستػسط السخجح  )

ألف جل اىتسامو  ( 2.00) كالشطافة الذخرضة  فقج جاء في السختبة الثامشة بستػسط مخجح  
 كضف يحرل عمى الجخعة أكثخ مغ ىضئتو كمشطخه فسا عاد لمشطخة السحضصضغ بو تيسو  .

لسخجرات مغ كجية نطخ يػضح اآلثار الشفدية الستختبة عغ تعاشي ا( 7ججكؿ )     
 األخرائييغ الجتساعييغ

 العبارات ر.ـ
الستػسط  ل أكافق مػافق لحجا ما مػافق

 السخجح
 التختيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
 5 2.58 8.3 3 25.0 9 66.7 24 العربضة الدائجة 1
 4 2.61 8.3 1 33.3 12 63.9 23 االسمػب الحاد في الكبلـ 2
 6 2.47 5.6 2 41.7 15 52.8 19 عجـ الثقة في الشفذ 3
 3 2.63 2.8 1 30.6 11 66.7 24 االحداس بالجكنضة 4
 1 3.00 8.3 3 11.1 4 80.6 29 الذعػر باالكتئاب 5
 2 2.69 5.6 2 19.4 7 75.0 27 االنصػاء 6
 5 2.58 13.9 5 22.2 8 63.9 23 البلمباالة 7

8 
الحخكات العربضة البلإرادية  
 مثل تخمر العضغ, قزع

 األضافخ
17 47.2 12 33.3 7 19.4 2.27 7 

 8 2.19 16.7 6 47.2 17 36.1 13 الخػؼ مغ السجيػؿ 9
 9 2.13 19.4 7 47.2 17 33.3 12 التأتأة 10

مغ الصبضعي أف السذاكل االجتساعضة التي يتعخض ليا االنداف الستعاشي خاصة في مخحمة 
كالبضانات الػاردة , احتخاميع ك ثقتيع في أنفديعالسخاىقة تؤثخ عمي حالتيع الشفدضة كتزعف مغ 

حضث  ندتقخ مغ الججكؿ الدابق أف أكثخ اآلثار الشفدضة , في الججكؿ خضخ دلضل عمي ذالظ
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 إذ جاءت في السختبة االكلي بستػسط مخجح , الستختبة عغ تعاشي السخجرات الذعػر باالكتئاب
السخجرة عمى الستعاشي . يمضو االنصػاء الحؼ  مسا يعكذ األثخ الشفدي الحؼ تتخكو السادة( 3.00)

( . ىحه اآلثار الشفدضة  تذكل عػامل  ضغط عمى 2.69جاء في السختبة الثانضة بستػسط مخجح )
التمسضح لعجـ قجرتو عمى التعامل مع مغ ىع في جضمو فضشتابو اإلحداس بالجكنضة كالحؼ جاء في 

خصػرة ىحه السذكمة  بأثخىا الدمبي عمي سمػؾ   (. كتدداد 2.63السختبة الثالثة بستػسط مخجح )
الستعاشي عشجما يترخؼ بدمػؾ حاد في الكبلـ  كالتي جاءت في السختبة الخابعة بستػسط مخجح) 

2.61 ). 
.( كىحا 2.58تدامشت في السختبة الخامدة كبًل مغ العربضة الدائجة ك البلمباالة بستػسط مخجح )

, خجرة عمي شخرضة الستعاشي كأسمػب تعاممو مع اآلخخيغالتشاقس يذضخ إلي أثخ السػاد الس
فضسكغ أف يربح الستعاشي سضئ الدمػؾ يترخؼ بعربضة كال يعصي قضسة ك احتخاـ  لسغ  
يتعامل معيع ,أك يكػف شخرًا سمبضًا يتعامل بالبلمباالة مع االخخيغ .  اما عبارة عجـ الثقة في 

فالزغػشات الشفدضة الستختبة عغ ( 2.47) الشفذ جاءت في السختبة الدادس بستػسط مخجح
السذكبلت بأنػاعيا مغ شأنيا أف تدحق الفخد الكبضخ كتشدع ثقتو في نفدو فسا بالظ بصفل في 

 مخحمة  السخاىقة يحتاج فضيا إلى التػجضو ك اإلرشاد كاألخح بضجه لمػصػؿ  لبخ األماف . 
كىحا ( 2.27الدابعة بستػسط مخجح  )كتأتي فقخة الحخكات العرابضة البلإرادية  في السختبة 

يعكذ حجع األثخ الحؼ تتخكو تمظ الزغػشات الشفدضة جخاء تعاشي السخجرات عمى األشفاؿ غضخ 
مجركضغ لخصػرة ىحه اآلفة فتربح ترخفاتو غضخ متدنة ك ترجر مشيع حخكات الإرادية غضخ 

دائع مغ السجيػؿ كالتي  مسا يجعميع في مػاجية كاقع مخيخ في خػؼ, قادريغ عمى التحكع فضيا
. أما  فقخة التأتأة  فجاءت في السختبة  ( 2.19جاءت في السختبة الثامشة بستػسط مخجح )

كىحا يعكذ فكخة أف التأتأة قج تكػف  اسبابيا عضػب خمقضة أك  ( 2.13التاسعة بستػسط مخجح )
 ألف  الخػؼ الذجيج  يجمخ كيزعف الشفذ.    , نتضجة خػؼ شجيج

يػضح دكر الخجمة الجتساعية في مػاجو خصخ انتذار تعاشي السخجرات مغ (  8) ججكؿ     
 كجية نطخ األخرائي الجتساعي

 العبارات
الستػسط  ل الي حجاا ما نعع

 السخجح
 التختيب

 % ؾ % ؾ % ؾ

1 
تخشيج السخة بستابعة سمػؾ ابشائيا داخل 

 كخارج أسػار السجرسة  
26 72.2 10 27.8 - - 2.72 4 

 3 2.75 - - 25.0 9 75.0 27 لفت انتباه السخة بأىسية تقػية الػازع الجيشي  2
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3 
إقامة محاضخات مػجية ألكلياء األمػر عغ 

 التشذئة الجتساعية الدميسة    
25 69.4 11 30.6 - - 2.69 5 

4 
الىتساـ بسعالجة السذاكل التي يعاني مشيا 

 التالميح 
34 94.4 1 2.3 1 2.3 2.91 1 

5 
استخجـ مجمذ اآلباء في تػعية اكلياء المػر 

 بسخاشخ السخجرات 
22 61.1 12 33.3 2 5.6 2.55 7 

6 
شغل كقت الفخاغ ببخامج ىادفة خاصة في فتخة 

 الريف في السجارس
24 66.7 10 27.8 2 5.6 2.61 6 

7 
تذجيع التالميح بسقاكمة العػامل التي قج تجفع 

 بيع إلي تعاشي السخجرات 
24 66.7 3 8.3 9 

25.
0 

2.41 8 

8 
تػعية التالميح بسخاشخ السخجرات كأضخارىا 

 الرحية 
32 88.9 2 5.6 2 5.6 2.88 2 

9 
تػعية التالميح بأثخ السخجرات عمي مكانة 

 السخة في السجتسع 
24 66.7 10 27.8 2 5.6 2.61 6 

10 

التشديق كالتعاكف مع الجيات السخترة 
بسكافحة السخجرات لمقياـ بديارات ميجانية إلي 

السجارس كتػضيح لمتالميح مخاشخ تعاشي 
السخجرات عمي الفخد كاألسخة كالسجتسع برفة 

 عامة  

34 94.4 1 2.8 1 2.8 2.91 1 

االخرائي االجتساعي في يتزح مغ الججكؿ الدابق اتفاؽ أغمبضة مفخدات العضشة حػؿ أىسضة دكر 
العبارات التالضة :  االىتساـ بسعالجة السذكبلت التي يعاني مشيا التبلمضح لػقايتيع مغ الػقػع في 
بخاثضغ آفة السخجرات ,ك كحلظ التشدضق كالتعاكف مع الجيات السخترة بسكافحة السخجرات لمقضاـ 

اشخ تعاشي السخجرات عمي الفخد بديارات مضجانضة إلي السجارس كتػضضح لمتبلمضح كالصبلب مخ
كاألسخة كالسجتسع برفة عامة  حضث  تذاركت كمتا الفقختاف في السختبة االكلى  بستػسط مخجح  

. كىحا يفدخ تخكضد استجابات السبحػثضغ في السختبة الثانضة عمي أىسضة دكر ( 2.91عالي ججًا )
الحؼ , سخجرات كأضخارىا الرحضةاالخرائي االجتساعي الػقائي في تػعضة التبلمضح بسخاشخ ال

. كىحا يجؿ عمي ارتفاع درجة السػافقة بضغ االخرائضضغ االجتساعضة ( 2.88جاء بستػسط مخجح )
عمي ضخكرة التعاكف بضغ السجرسة كسؤسدة تعمضسضة كتخبػية يقزي فضيا التمسضح جدء مغ كقتو 

ات السخترة بسكافحة السخجرات مع الجي, كيتعمع فضيا العجيج مغ الدمػكضات االيجابضة كالدمبضة
لتػعضة التبلمضح مغ مخاشخ السخجرات الرحضة كاالجتساعضة كالشفدضة كاالقترادية عمي الفخد 
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كاألسخة كالسجتسع .  كجاءت عبارة لفت انتباه األسخة بأىسضة تقػية الػازع الجيشي في السختبة الثالثة 
بلحع أف أغمب األسباب التي تجفع ( ن5( كبالخجػع إلي الججكؿ رقع )2.75بستػسط مخجح )

ببعس تبلمضح السجارس تعاشي السخجرات مغ كجية نطخ االخرائضضغ االجتساعضضغ تذضخ لعجـ 
الػعي بسخاشخ السخجرات كاليخكب مغ السذاكل األسخية ك الزغػط الشفدضة كضعف الػازع 

 الجيشي .
اصل مع االسخة  لتحقضق تػافق كسا يتجمى الجكر الػقائي لمخجمة االجتساعضة السجرسضة في التػ 

التمسضح مع البضئة السجرسضة. كحلظ كضع البخامج التي مغ شأنيا تشسضة القضع كالزػابط لمتبلمضح 
اجتساعضًا كسمػكضًا . كال يتحقق ذلظ إال مغ خبلؿ تػاصل األخرائي االجتساعي مع األسخة لتجلضل 

لح تشسضة الصفل اجتساعضًا كنفدضًا جسضع الرعاب كتحقضق التػافق بضغ األسخة كالسجرسة لرا
كأخبلقضًا . ليحا يأتي دكر األخرائي االجتساعي عمي التػالي  بعج لفت انتباه االسخة بأىسضة تقػية 
الػازع الجيشي في  تخشضج االسخة بستابعة سمػؾ ابشائيا داخل كخارج أسػار السجرسة في السختبة 

ظ عمي االخرائي االجتساعي التػاصل مع . كلتحقضق ذل( (2.72الخابعة  كبستػسط مخجح  
االسخة مغ خبلؿ إقامة محاضخات مػجية إلي اكلضاء األمػر حػؿ التشذئة االجتساعضة الدمضسة 

. تدامشت  الفقختاف شغل كقت الفخاغ ( 2.69 ) التي جاءت في التختضب الخامذ بستػسط مخجح
مضح بأثخ السخجرات عمي مكانة ببخامج ىادفة خاصة في فتخة الرضف في السجارس كتػعضة التبل

االسخة في السجتسع في اىتساـ السبحػثضغ إذ تحرل كمضيسا عمي السختبة الدادس بستػسط مخجح 
كيسكغ تحقضق ذلظ مغ خبلؿ استخجـ مجمذ اآلباء في تػعضة اكلضاء االمػر بسخاشخ   2.61).)

ي حضغ كجاء تذجضع (. ف 2.55السخجرات الحؼ جاءت في السختبة الدابعة بستػسط مخجح  )
التبلمضح بسقاكمة العػامل التي قج تجفع بيع إلي تعاشي السخجرات  في التختضب الثامغ بستػسط 

 ( .2.41) مخجح
السخاتب األكلى لكل كقج نعخض نتائج الجراسة بحدب التداؤالت السصخكحة  في   -نتائج البحث:
ما األسباب التي تجفع بتبلمضح السجارس  كلإلجابة عمى التداؤؿ األكؿ :   عمى التػالي:تداؤؿ 

جاءت بحدب الستػسط , إلى تعاشي السخجرات ؟  مغ خبلؿ أراء األخرائضضغ االجتساعضضغ
 السخجح  كالتالي:

أف عجـ كعي تبلمضح السجارس بسخاشخ السخجرات يؤدؼ إلي انتذار تعاشي السخجرات  .1
 (. 2.80بستػسط مخجح  )
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يخكب مغ السذكبلت األسخية كما يتختب عشيا مغ الزغػط كسا ابخزت نتضجة الجراسة أف ال .2
الشفدضة كبسذاركة عبارة مراحبة رفاؽ الدػء في ضل ضعف الخقابة األسخية ك الػازع الجيشي 

 ( .2.66) ىسا مغ أسباب  تعاشي السخجرات. بستػسط مخجح
 ( 2.63كجاءت في السختبة الثالثة عبارة اليخكب مغ السذاكل األسخية بستػسط مخجح ) .3
 كسا كذفت الشتضجة عغ ضعف الػازع الجيشي لمتبلمضح في السختبة الخابعة  بستػسط  مخجح .4
(2.58 .) 

ما اآلثار االجتساعضة الستختبة عغ تعاشي السخجرات ؟ بضشت : كلإلجابة عمى التداؤؿ الثاني
 اآلتي:

 األكلى بستػسط مخجحبضشت الجراسة أف الدمػؾ العجكاني مع بقضة التبلمضح جاءت  في السختبة  .1
(2.97 .) 
االتجاه إلي الكحب كالسخاكغة كالدخقة لتػفضخ السادة السخجرة في السختبة الثانضة. بستػسط مخجح  .2
(2.77 .) 
 كأف سػء الخمق كعجـ االلتداـ بالقضع االخبلقضة كالجيشضة في السختبة الثالثة بستػسط مخجح  .3
(2.47.) 
ما اآلثار الشفدضة الستختبة عغ تعاشي السخجرات ؟. قج  : كلإلجابة عمى التداؤؿ الثالث        

 كذفت الجراسة  عغ:
أف أكلى مخاتب األثار الشفدضة الستختبة عغ تعاشي السخجرات ىػ الذعػر باالكتئاب بستػسط  .4

 (.3.00مخجح )
.كسا بضشت الشتضجة أف االنصػاء مغ األثار الشفدضة الخصضخة التي تجعل التمسضح في عدلة عغ  .5

زمبلئو  مسا تذل قجرتو عمى التفاعل معيع  لحرػليا عمى السختبة الثانضة بستػسط مخجح 
 ( .حدب رأؼ السبحػثضغ 2.69)
ىحه اآلثار الشفدضة  تذكل عػامل  ضغط عمى التمسضح لعجـ قجرتو عمى التعامل مع مغ ىع   .6

 (.  2.63في جضمو فضشتابو اإلحداس بالجكنضة كالحؼ جاء في السختبة الثالثة بستػسط مخجح )
كتدداد خصػرة ىحه السذكمة  بأثخىا الدمبي عمي سمػؾ  الستعاشي عشجما يترخؼ بدمػؾ حاد  .7

ألنو صار يتصاكؿ ك يتعجػ الحجكد كالتي جاءت في السختبة الخابعة بستػسط  في الكبلـ 
 .( 2.61مخجح) 



 

 

371 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

ما دكر الخجمة االجتساعضة الػقائي في مػاجو خصخ انتذار  كلإلجابة عمى التداؤؿ الخابع :
 تعاشي السخجرات بضغ تبلمضح السجارس؟ قج كذفت الجراسة أف

ل التي يعاني مشيا التبلمضح, كعبارة التشدضق الشتضجة أف :االىتساـ بسعالجة السذاك  .1
كالتعاكف مع الجيات السخترة بسكافحة السخجرات لمقضاـ بديارات مضجانضة إلي 
السجارس كتػضضح لمتبلمضح مخاشخ تعاشي السخجرات عمي الفخد كاألسخة كالسجتسع 

 ( 2.91برفة عامة  جاءت في السختبة األكلى بستػسط مخجح )
يجب أف يقػـ بو األخرائي االجتساعي كسا تؤكج الشتضجة عمى أىسضة الجكر الػقائي الحؼ  .2
تػعضة التبلمضح بسخاشخ السخجرات كأضخارىا الرحضة حضث جاءت في السختبة الثانضة بستػسط ل

 (2.88مخجح )
ػسط كعبارة لفت انتباه االسخة بأىسضة تقػية الػازع الجيشي  جاءت في السختبة  الثالثة بست .3

 ( 2.75مخجح )
ككذفت الشتضجة أف عبارة تخشضج االسخة بستابعة سمػؾ ابشائيا داخل كخارج أسػار السجرسة  .4

 (2.72) جاءت في السختبة الخابعة  بستػسط مخجح 
 بشاءا عغ الشتائج  تػصي الجراسة:

ىحه السخاتب األكلى في نتضجة كل سؤاؿ  تؤكج خصػرة السذكمة  عمى ا بشاءنا ك األسخة  .1
كالسجتسع بالكامل مسا يتصمب زيادة تكاثف الجيػد مغ كل األشخاؼ بجأ باألسخة كالسجرسة 
كالسؤسدات السدؤكلة عغ الحفاظ  عمى امغ السجتسع  كالخجمة االجتساعضة مغ خبلؿ دكرىا  

 التػعضة بأضخار السخجرات  معبو في إشار الػقائي  الحؼ ت
السجرسة ىي األسخة الثانضة لمتمسضح ألنو يقزي نرف نياره فضيا كليحا تػصي الجراسة بتقدضع  .2

الػقت عمى السشاىج  الجراسضة كالشذاشات حتى يتسكغ التمسضح مغ تفخيغ الصاقة الدمبضة لجيو 
 .تساعضة قج ال يدتصضعػف البػح بياكمذاكل اجمغ صة عشج التبلمضح الحيغ يعانػف كخا
تػصي الجراسة القائسضغ عمى السشاىج التخبػية مخاجعة السشاىج بحضث تجعع الػازع الجيشي  .3

 كاألخبلقي كاالجتساعي
الػقاية خضخ مغ العبلج فالتػاصل مع اكلضاء األمػر مغ خبلؿ مجمذ اآلباء الحؼ  يعج حمقة   .4

تصػرات كمذكبلت ابشائيع بالسجرسة لحا تػصي الػصل بضغ األسخة كالسجرسة  لستابعة  
 الجراسة بجعع السجمذ لتحدضغ اكضاع بعس التبلمضح الحيغ يعانػف مغ بعس السذكبلت   
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عمى السدؤكلضغ في السجاؿ التخبػؼ كضع البخامج التي مغ شأنيا تشسضة القضع السخغػبة  .5
التصػعي لسا لو مغ أثخ في  اجتساعضًا كسمػكضًا لمتبلمضح مثاؿ: تذجضع التبلمضح عمى العسل

تشسضة ركح التعاكف كالسذاركة ك نسػ اإلحداس بالسدؤكلضة حضاؿ البضئة التي يعضر فضيا كالتي 
 مشيا تشسػ ركح الػششضة كاالنتساء 

عمى السيتسضغ بدضخ العسمضة التعمضسضة كالتخبػية كضع الزػابط التي تؤمغ عمى كجػد   .6
ف  كالتشسخ  التي تجعل التبلمضح في حالة خػؼ التبلمضح دكف تعخضيع لدمػكضات العش

 لضربحػا فخيدة سيمة  بضج تجار السخجرات  
دعع األخرائي االجتساعي بالسجرسة  لمقضاـ بجكره عمى أكسل كجو الكتذاؼ حاالت التبلمضح  .7

 الحيغ يتعاشػف السخجرات ككضفضة التعامل معيع.
سخ بكضفضة مخاقبة أبشائيع كاكتذاؼ أؼ األعبلـ التخبػؼ لو دكر في اصجر نذخات لتػعضة األ .8

سمػؾ غخيب عمضيع مثل ضيػر أعخاض صحضة غضخ معتادة أك تأخخ دراسي كاالتراؿ 
 بالسجرسة كمخاجعة األشباء الكتذاؼ احتساؿ تعخض  أبشائيع لسػاد مخجرة. 

تي التػاصل مع االسخة  لتحقضق تػافق التمسضح مع البضئة السجرسضة.  كتخفضف ضغط السذاكل ال .9
 تحضط بو 

االىتساـ بالبخامج كاألنذصة السجرسضة لذغل كقت لفخاغ لحساية  التمسضح لسجخد التفكضخ بعس  .10
 الػقت في االنحخاؼ
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 -السخاجع :
 (9سػرة السائجة : اآلية ) .1
 , القاىخة  :مكتبة كىبة, بحػث إسبلمضة فى األسخة كالجخيسة كالسجتسع, حدغ الداعاتى .2

 .36ؼ, ص 1992
آثار تعاشي السخجرات كترػر مقتخح لتصػيخ لجكر السؤسدات , الخؤؼ دمحم عامخشارؽ عبج  .3

 .   3ؼ, ص 2016مرخ , التخبػية في مػاجيتيا
, مخكد السعمػمات الجشائضة لسكافحة السخجرات, خالج حسج السيشجؼ, كحجة الجراسات كالبحػث .4

 ؼ.      2013الجكحة قصخ, , لسجمذ التعاكف لجكؿ الخمضج العخبضة
الجامعة , ضاء ياسضغ الخكابي, أسباب تعاشي السػاد السخجرة لجػ شمبة السخحمة اإلعجاديةلس .5

 ؼ. 2011األسسخية / كمضة التخبضة قدع العمـػ التخبػية كالشفدضة, 
تخجسة السخكد العخبي , األمع الستحجة كمخاقبة إساءة استعساؿ السخجرات, ىضئة األمع الستحجة .6

 , 2ؼ ص, 2001( 19جمة العمـػ الشفدضة العجد)لمعمـػ األمشضة كالتجريب, م
الدعػدية : دار الذخكؽ لمشذخ , دمحم أحسج, اإلدماف عمى السخجرات اإلرشاد ك العبلج .7

 61ؼ, . 2007كالتػزيع ,
بجكف تاريخ .ص , األردف : سمدمة عالع السعخفة, السخجرات ك السجتسع, مرصفى الدػيف .8

17. 
 . 30ؼ, ص2006, 2ط , الكػيت : دار الكتب القانػنضة, السخجرات, سسضخ دمحم عبج الغشي .9
الجدائخ : دار السعارؼ , مشيجضة البحػث في العـػ االجتساعضة, داكدؼ دمحم, دمحم بػفاتح. 10

 .81ص, ؼ2007, لمشذخ كالتػزيع
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دكر مؤسدات السجتسع السجني في الػقاية مغ السخجرات ك السؤثخات العقمية كعالجيا في ضل 
 جسعية الرجيق الصيب : أنسػذجاا  - كػركناجائحة 

 جسعية الرجيق لخعاية كتأىيل السجمشيغ / فمدصيغ   - ماجج دمحم مرصفى عمػش  أ.

 السمخز :
ىجفت الجراسة الى رصج دكر مؤسدات السجتسع السجني في الػقاية مغ السخجرات كالسؤثخات 

بتدمضط الزػء عمى دكر جسعضة حضث قاـ الباحث  2020-19العقمضة في ضل جائحة كػفضج 
الرجيق الصضب لخعاية كتاىضل السجمشضغ كأنسػذج لمػقاية كالعبلج مغ ادماف السخجرات كذلظ 
خبلؿ الجائحة التي عانت مشيا فمدصضغ أسػة بجكؿ العالع ,كقج بضشت الجراسة باف تعاشي 

ذكل كشكمت خصخا عمى السخجرات كادمانيا مذكمة تتجاخل في احجاثيا الكثضخ مغ العػامل التي ت
مدتػػ االفخاد كالجساعات, كبخز كاضحًا الديادة العالضة في عجد الحاالت الستػجية لبلستذارة 
كالعبلج كىحا بجكره كاف تحجيا عالضا لجسعضة الرجيق الصضب كالعاممضغ في الجسعضة كضيخ ذلظ 

الجسعضة استصاعت اف مغ خبلؿ البحث في جانب التحجيات كالسعضقات كرغع ىحه التحجيات االاف 
تقجـ خجماتيا خبلؿ االكضاع الصارئة مغ خبلؿ استثسار العالع االفتخاضي ككسائل تػاصمو 

 مػائسة ذلظ مع احتضاجات الفئات السدتيجفة .
 السقجمة :

أف ضاىخة السخجرات كنتائجيا عمى السدتػػ العالسي ك االقمضسي ك السحمي ىي مغ أكبخ 
ا الجكلة في حساية االفخاد كتشسضة السجتسع . كألف اؼ جيػد تقػـ بيا التحجيات لمجيػد التي تبحلي

الجكلة يحتاج الى جيػد أىمضة تداعج كتجعع كتكسل في مػضػع الػقاية ك العبلج مغ االدماف . 
كلفمدصضغ تجخبة بحلظ  قبل قجكـ الدمصة الفمدصضشضة كتذكضل االدارة العامة لسكافحة السخجرات 

األىمضة عمى عاتقيا نذخ التػعضة ك الػقاية كتػفضخ العبلج لمسجمشضغ أخحت السؤسدات  حضث,
كتبقى قزضة ككانت جسعضة الرجيق الصضب أكؿ السؤسدات األىمضة التي تمسدت ىحه السذكمة.

التػعضة كالعبلج مغ االدماف عمى السخجرات كفي الطخكؼ الصبضعضة غضخ شبضعضة السباب عجة في 
صع كالقػانضغ السختمفة في دكؿ السشصقة التي تجـخ الستعاشضغ محضصشا العخبي كذلظ بدبب الػ 

كالسجمشضغ, اضافة لمعػامل االقترادية كاالجتساعضة السخكبة التي تذكل حاجدا يعقج عسمضة العبلج 
كالتػعضة كتحقضق ندبة نجاح فزمى, كمع انتذار فضخكس  الكػركنا الحؼ فاجأ العالع كالحؼ  كال 

تو ىػ كتجاعضاتو األسػأ عمى كافة االصعجة الرحضة كالشفدضة زالت االستعجادت لسػاجي
كاالقترادية في العالع, حضث لع تحرل كارثة مشح أزماف شػيمة ادت الى اغبلؽ الكخة االرضضة 
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اال  20-19كرغع استسخار جائحة كػفضج .ككقف عجمة دكراف السجتسعات بيحه القػة كىحا الحجع 
مب السذػرة قج ازدادت الى الزعف حضث اشارات بضانات اف الحاالت التي تػجيت لمعبلج كش

قج بمغ عجد الستعالجضغ لجػ السخكد العبلجي الجاخمي  2021 -2020الرجيق الصضب لدشػات  
  ( متعالج249التابع لمجسعضة  )
 أىسية الجراسة :

تدمضط الزػء عمى دكر الرجيق الصضب كسؤسدة اىمضة كأنسػذجًا لمػقاية ك العبلج مغ ادماف 
في فمدصضغ خاصة في ضل جائحة كػفضج  السخجرات ك الجكر الحؼ تمعبة في الحج مغ الطاىخة 

19 . 
 ىجؼ الجراسة:

 بلج التعخؼ عمى االسالضب ك االدكات الستبعو مضجانضًا لمػقاية مغ تعاشي السخجرات كع
 اإلدماف بضغ الذباب في فمدصضغ

  استخجاـ نتائج ىحه الػرقة العمسضة كشسػذج لمسداىسة في رسع بخامج تػعضة ك عبلج في دكؿ
 االقمضع.

 حجكد الجراسة :
تجخبة جسعضة الرجيق الصضب كسؤسدة أىمضة عاممة في مجاؿ التػعضة ك الػقاية ك العبلج مغ 

 االدماف في فمدضصضغ.
 فخضيات الجراسة:

 في ضل تشامي ضاىخة السخجرات فإف ذلظ يتصمب بخامج عسمضة  ميشضة لمحج  الفخضية األكلى :
 مغ الطاىخة .

  : اف السجتسع الفمدصضشي حالو كحاؿ باقي الجكؿ تأثخ بجائحة كػركنا ليحا الفخضية الثانية
 تصمب تجخل كخجمات استثشائضة تتبلئع ك السخحمة مع مذكمة السخجرات.

 مذكمة استخجاـ السخجرات بضغ الذباب يتصمب تجخل تكاممي ما بضغ ثو : الفخضية الثال
 السؤسدات الخسسضة ك االىمضة لمحج مشيا.

 ضاىخة تعاشي كادماف السخجرات في فمدصيغ  .1
في الدشػات االخضخة أصبح ىشاؾ تدايجًا ممحػضا عمى ضاىخة السخجرات في السجتسع الفمدصضشي 

الرحو الفمدصضشضو كبخنامج األمع الستحجه لسكافحة السخجرات دراسة كزارة  اشارت الضوكىحا ما 
 مدتخجـ خصخ لمسخجرات .  ألف 26.500بأف في فمدصضغ  2017 كالجخيسة  سشة
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حضث إلرتفاع عجد القزايا سشػيًا  اشارتتقاريخ االداره العامو لسكافحة السخجرات اضافة الى 
قزضة  1993الرادرة عغ ادارة مكافحة السخجرات الى انو تع ضبط  2019أضيخت احرائضة 

مخجرات كاغمبيا كانت حػؿ حضازة كتعاشي القشب السرشع ) السخجرات السرشعة( ,كفي سشو 
.كسا قزضة مخجرات ايزا غالبضتيا تجارة القشب اليشجؼ السرشع  1879اشار التقخيخ الى 2020

الرجيق الصضب دلت عمى تدايج في عجد الحاالت السجخمة لمعبلج كحاالت اف بضانات  جسعضة 
( كلدشة 384)  2020دشة االستذارة كاالرشاد حضث بمغ عجد الستعالجضغ كالسخاجعضغ الكمي ل

( . كسا اشارات الى انخفاض سغ التعاشي كخاصة في ضل كػركنا حضث كاف مغ 450) 2021
 سشة . 25-17 % مغ جضل50بضغ الستعالجضغ ما ندبتو 

 أنػاع السخجرات الكثخ استخجاما بيغ الذباب الفمدصيشي : .2
كبضانات جسعضة  2020حدب البضانات الرادرة عغ تقخيخ االدارة العامة لسكافحة السخجرات لدشة 

الرجيق الصضب لخعاية كتاىضل السجمشضغ باف أكثخ االنػاع تعاشضا بضغ االشفاؿ كالضافعضغ كانت 
 (: 2020االدارة العامة لسكافحة السخجرات )تقخيخ 
 الساريجػانا السرشعو بسدسضات مختمفة ) نايذ كسبايذ كىايجرك كجػكخ ..(-
 القشبضات )الحذضر كالساريجػانا ( -
 حبػب االكدتازؼ -
 كالكػكائضغ كمضث كخيدتاؿ -
 االدكية الشفدضة )سػء استخجاـ ( كمػنكذ كاسضفاؿ -
 كالسحيباتالسػاد الصضارة -
 اليخكيضغ كاف أقل السػاد تعاشضا بضغ االشفاؿ -

 . أسباب تعاشي كادماف السخجرات بيغ اليافعيغ في فمدصيغ 3
كلبلجابة عمى الدؤاؿ  قاـ الباحث بسقابمة مجسػعة مغ مجمشي السخجرات الستعالجضغ لجػ مخكد 

سات كاالدبضات الخاصة الخعاية كالعبلج التابع لجسعضة الرجيق الصضب كاالشبلع عمى الجرا
بالسجتسع الفمدصضشي حػؿ االاسباب مغ مشطػر فمدصضشي . كقاـ الباحث بترشضفيا كاالتي :) 

 ( 2020عمػش, ربضع .
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 العػامل العامة :-1
 : شمة األصجقاء 

حضث يتأثخ الفخد بسجسػعة الدمبلء ك األقخاف السحضصة بو مغ السفاىضع ك السعتقجات ك الدمػؾ 
مخحمة السخاىقة كقج يكػف عخضة لزغط األقخاف لسسارسة اؼ سمػؾ تشتيجة كخاصة في 

السجسػعة كمغ ىشا قج يكػف لجػ أفخاد الذمة سمػؾ التعاشي مسا يجعمة عخضة لمزغط ك 
 االغخاء لسسارسة نفذ سمػؾ السجسػعة .

 : الفزػؿ كحب التجخبة 
سباب كراء تعاشي السخجرات ىي ىشاؾ العجيج مغ الحاالت التي تع العسل معيا كاف مغ أبخز اال

الفزػؿ كمحاكلة أكتذاؼ الحات كبعزيع يعتقج أنو اذا تعاشى لسخة كاحجة فقط فانو قػؼ كفاية 
 لعجـ تكخارىا كىحا االعتقاد يكػف أكؿ خصػة لجخػؿ دائخة اإلدماف .

 : السفاىيع الخاشئة 
عس السخجرات مثل ك السقرػد بيا ما يتع تخكيجة مغ قبل مخكجي السخجرات حػؿ تأثضخ ب

اليايجرك" حضث كاف أحج أسباب تعاشي العجيج مغ السجمشضغ ك  الشايذك  السخجرات السرشعة "سبايذ
ليا عمى أساس أنيا خفضفة كيدتصضع اإلقبلع عشيا بدخعة ,كإنيا قانػنضة كىحا أبعج ما يكػف عغ 

الجدجية ك  ستعو الجشدضةالك  الرحة كحلظ يتع التخكيج لبعس أنػاع السخجرات عمى أنيا تديج الشذاط
. 
 التفكظ السخي :ك  السذاكل السخية -2

االىتساـ كخاصة في مخحمة السخاىقة ك  الػدك  إف كجػد السخاىق في أجػاء أسخية ال يحتػييا الجؼء
التي بيا تتذكل اليػية االجتساعضة ,كاكتذاؼ الحات لحا فإنشا نجج الكثضخ مغ الذباب إختار 

البحث عغ شخؽ لمتغمب عمى الرعػبات االسخية التي تػاجيو ك  السػاجيةتعاشي السخجرات بجؿ 
 اليخكب مغ كاقع مخيخ بالشدبة لو غضخ قادر عمى إحتسالة .ك  كأحج الحمػؿ التي تػفخ لو الشدضاف

 الجيشي :ك  الفخاغ الخكحي-3
تداعج االنداف الزػابط التي ك  إف االفخاد األكثخ تعاسة كألسًا ىع مغ يفتقجكف إلى التغحية الخكحضة

 الفقجاف في الحضاة .ك  ألع الخحالفك  عمى تحسل الرعاب
 الفخاغ كعجـ كجػد ىجؼ في الحياة : -3

إستخجاـ ك  الذباب الحيغ ال يسمكػف ىجؼ كال تخصضط لحضاتيع يكػنػا أكثخ عخضة إلغخاءات تجخبة
 الفػضى.ك  السخجرات ألنيع يعضذػف حضاة التضو
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 عجـ قبػؿ الحات أك الشفذ : -4
ج االسباب التي تجفع الذباب الى التعاشي كاستخجاـ السخجرات ىي عجـ قبػؿ أنفديع لحا مغ أح

تخاىع يخغبػف في الحرػؿ عمى صجاقات كبضخة كيدعػا الف يكػنػ مسضديغ بضغ اصجقائيع لحا 
 اقخانيع .ك  يقػمػف باختضار اصجقائيع

 : . التسخد5
ًا بأكامخ كسمصة مسغ ىع مدؤكلػف عشو يديج في جضل السخاىقة عشجما يجج السخاىق نفدة محاش

االخػة الكبار كاحداسة باالضصياد فإف ذلظ يػلج لجية شعػر قػؼ بالتسخد عمى تمظ ك  كالػالجيغ
الذعػر بأنو قادر عمى إتخاذ أؼ قخار ك  االكامخ بذكل غضخ كاع لحالة الغزب التي تتسمكوك  الدمصة

عخضة لمتعاشي كتجخبة السخجرات خاصة  يخرة كأنو ناضج كفاية كحخ في قخارتو لحا قج يكػف 
 يتسخدكف عمى سمصة االىل.ك  اذا كاف يشتسي الصجقاء يتعاشػف 

 . حب التقميج:6
الشساذج سػاء في بضتيع اك ك  الذباب الرغار الى تقمضج مغ احبػا مغ الذخرضاتك  يمجأ السخاىقػف 

 االفبلـ .ك  مغ الذخرضات التي تطيخ في السدمدبلت
 : العػامل الجتساعية

تعتبخ االسخة ىي الجافع األكؿ في عسمضة التشذئة االجتساعضة لسشطػمة القضع التي يتبع ليا الفخد 
الحقًا ,كىي السدكد الحقضقي لكل السيارات التي تداىع في بشاء شخرضة الفخد داخل اسختو 
فاالسخة ىي السذكل االساسي لذخرضة كاتجاىات كسمػكضات الفخد. لحا نخػ ىشاؾ أسخ كمغ 

بلؿ نطاـ التشذئة االجتساعضة الستبع داخميا يخخج أفخاد لجييع إضصخابات عالضة كلجييع استعجاد خ
 عاؿ لبلنحخاؼ كتعاشي السخجرات كمغ ىحه العػامل التي قج تداىع في انحخاؼ األبشاء :

 القجكة الدضئة مغ قبل الػالجيغ أك االخػة الكبار . .1
 متابعة لبلبشاء .الحساية الدائجة بجكف ك  الجالؿ الدائج .2
 اإلىساؿ كعجـ الستابعة الحتضاجات االبشاء كمذاكميع. .3
 انذغاؿ الػالجيغ ألكقات شػيمة كعجـ متابعة االبشاء كقزاء كقت معيع. .4
 القدػة الدائجة كالتدمط في التخبضة . .5
السذاكل السدتسخة بضغ الػالجيغ أك انفراؿ أحجىع " التفكظ االسخؼ" كغضاب الحػار كعجـ  .6

 االبشاء في بضئة سػية. استقخار
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 العػامل السجتسعية :
كجػد بؤر تػزيع كتخكيج مع عجـ كجػد ك  أف يكػف أنتذار لجخيسة السخجرات في الحي أك السشصقة

العقاب فيحا يداىع في تػرط ك  القانػني مغ السبلحقةك  مبلحقة لمسخكجضغ كغضاب الجكر السجتسعي
 االنحخاؼ بتعاشي السخجرات .ك  السخجراتك  الذباب الحيغ يعضذػ في بضئة خربة بالجخيسة

 العػامل القترادية :
السجتسعات ذات الجخل ك  مغ الستعارؼ عمضو أف السذاكل االجتساعضة تكثخ كتشذط في السشاشق

 الفقضخة . فإنخفاض مدتػػ الجخل يداعج عمى تيضئة األرضضة  لمسذاكل االجتساعضة ك  السشخفس
 في مػضػع السخجرات, السػضػع قج يكػف ذك بعجيغ:الدمػكضة كانتذار الجخيسة كلكغ ك 
الفقخ كسضمة لمتعاشي كلميخكب مغ كاقع محبط اك كسضمة لتحدضغ الػضع االقترادؼ مغ  .1

 التخكيج لمسخجرات .ك  التجارةك  خبلؿ الدراعة
البحث عغ الستعو في الحضاة ك  الغشى مع كجػد فخاغ كممل في الحضاة قج يكػف كسضمة ىخكب .2

 شي كقج يكػف كسضمة لديادة الساؿ مغ خبلؿ التجارة .مغ خبلؿ التعا
 العػامل الثقافية :

الجيشضة التي تدػد الجساعة مثل رفس تعاشي السخجرات ك  الخمقضةك  ىي مجسػعة القضع السعشػية
لضذ كقضسة ديشضة فقط أيزًا كقضسة اجتساعضة كششضة مثبًل الكحػؿ في بعس السجتسعات مقبػؿ 

 كجدء مغ القضسة الثقافضة لحا يعتسج ذلظ عمى شبضعة القضع الدائجة في كل مجتسع 
 الستعسار السخائيمي :
يقػـ بو االحتبلؿ االسخائضمي مغ  حسبلت تخكيج كاستيجاؼ في  االستعسار كماك  اف االضصياد

اغخاؽ الذباب الفمدصضشي بالسخجرات الضعاؼ عديسة كقػة الذعب الفمدصضشي التي تتسثل في 
 شبابو كقتل حمع التحخيخ مغ خبلؿ ايجاد جضل غضخ مشتسي مغضب في دائخة االدماف . 

 كبحلظ تكػف السباب تخكدت ب:
الرحضة كالشفدضة كالعقمضة كاالجتساعضة  كالسفاىضع الخاشئة كتقمضج االقخاف ,  الجيل بسخاشخىا

كالطخكؼ االجتساعضة كالدضاسضة السػجػدة في فمدصضغ كأحج االسباب لميخكب مغ الػاقع السعاش 
مع كجػد سضاسة غس البرخ مغ السدتعسخ اتجاه مبلحقة السخكجضغ كالتجار في السشاشق 

ة لدمصة االمغ الفمدصضشي كىي االكثخ استيجافا, اضافة الى ضغط الفمدصضشضة الغضخ خاضع
 االصجقاء كاالغخار بيع كحب التجخبة كالفزػؿ .
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الخجمات الػقائية كالعالجية لمحج مغ ضاىخة تعاشي كادماف السخجرات في ضل جائحة  .4
 2020 -2019كػفيج 

  الخجمات الػقائية :
 البخنامج الػقائي :

 بخنامجيا الػقائي بالعسل عمى درجات الػقاية الثبلث :تقـػ الجسعضة كمغ خبلؿ 
: كالتي تيجؼ الى مشع كحساية االفخاد مغ الػقػع في تجخبة تعاشي  الجرجة الػقائية الكلى

 السخجرات كالسؤثخات العقمضة .
: كتيجؼ الى حساية االشفاؿ كالذباب الحيغ في خصخ كعمى كشظ الجرجة الػقائية الثانية 

عالع االدماف كخاصة الذباب في ضائقو, اؼ الحيغ يعضذػف في أسخ كبضئات ذات االندالؽ في 
 كتجارة السخجرات . خصػرة عالضة بسػضػع تعاشي

: كىي تيجؼ لمحج مغ مخاشخ االدماف عمى السجمشضغ كاسخىع كتصبق مغ  الجرجة الػقائية الثالثة
خبلؿ استخاتضجضات خفس الزخر كالتي شبق مشيا اكثخ مغ استخاتضجضة في فمدصضغ ) السذػرة 

كتبجيل الحقغ   Cكاالرشاد حػؿ فضخكس نقز السشاعو السكتدب االيجز كالتياب الكبج الفضخكسي 
 ف ( لسجمشي االفضػنضات .كالعبلج بالبجائل ) السضثادك 

 الفئات السدتيجفة مغ البخنامج الػقائي مغ الجرجة الكلى : 
 بخنامج التػعية كالػقاية مغ النحخافات الدمػكية كالسخجرات الحي يدتيجؼ شمبة السجارس :

شمبة السجارس مغ الرف الدادس كحتى الثاني عذخ في السجارس الحكػمضة كمجارس ككالة  -
كالسجارس الخاصة مغ الحكػر كاالناث .ييجؼ الى تعديد السيارات الحضاتضة الغػث الجكلضة 

لجػ الصمبة كتدكيجىع بالسعخفة العمسضة الرحضحو حػؿ سػء استخجاـ العقاقضخ كالسؤثخات 
العقمضة مغ خبلؿ تعجيل السفاىضع الخاشئو حػؿ تاثضخ بعس االنػاع . بخنامج يعتسج فمدفة 

القرز. الخسع . العرف الحىشي ,االفبلـ كنقاشيا مجسػعات  التعمع الشذط ) لعب ادكار .
العسل ..( يتع تصبضقو بالتعاكف مع كزارة التخبضة كالتعمضع الفمدصضشضة كككالة الغػث الجكلضة 
كبعس السجارس الخاصة ضسغ خصة سشػية يتع كضعيا مع اقداـ االرشاد كالتخبضة الخاصة 

 ضة لكافة السجارس بشاءا عمى االحتضاج كتعسضع رسالة التػع
) لػقاية الضافعضغ مغ الدمػكضات الخصخة  بخنامج فػاصلشمبة الرف الدابع كالثامغ ضسغ  -

كاالدماف ( ىحا البخنامج يتع تصبضقو بالتعاكف مع مؤسدة مضشتػر العخبضة في لبشاف ككزارة التخبضة 
درس  12يحتػؼ  كالتعمضع الفمدصضشضة كيعتسج عمى تصبضق مشياج خاص مكػف مغ دلضل لمصمبة
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كدلضل اخخ يحتػؼ ثبلث دركس لبلىل كدلضل آخخ لمسخشج . يتع تجريب السخشجيغ كمػضفي 
 الرحة في السجارس عمى البخنامج كمغ ثع تصبضقو مع الصمبة .

ات : تجريبيع عمى البخامج الػقائضة مغ االنحخافات الدمػكضة  /ات التخبػيضػف /السخشجكف  -
يج السخشجيغ بالسيارات لكضفضة رصج الدمػكضات ذات العبلقة كالسخجرات كييجؼ التجريب لتدك 

بسػضػع التعاشي بضغ الصمبة كبشاء بخنامج تجخل كقائي مغ حضث االىجاؼ كااللضات لتصبضقو 
كتدكيجىع بسيارات التجخل الدمضع كالتحػيل  مع الحاالت التي تبخز في محضط السجرسة ذات 

 العبلقة بالسػضػع .
يجؼ كرشات التػعضة ليع لتدكيجىع بسيارات التجخل الدمضع مع الحاالت ادارة السجارس : كت -

 كلتعديد دكرىع في اسشاد كانجاح فعالضات الػقاية في السجارس 
االىالي : تيجؼ الػرشات الخاصة باالىالي لتعديد ميارات الػالجية االيجابضة في حساية  -

السؤشخات السبكخة ذات العبلقة االبشاء مغ االنحخافات الدمػكضة كالسخجرات كالتعخؼ عمى 
بتعاشي السخجرات بضغ الصمبة كلسغ التػجو لصمب السداعجة مع تعخيف االىالي بالخجمات 

 الستػفخة عمى السدتػػ االرشادؼ كالعبلجي .
ات عمى دكرىع في بخنامج التػعضة ككضفضة /ات : كتيجؼ الى تعخيف السعمسضغ/السعمسػف  -

لصمبة كالسػاقف ذات العبلقة بسػضػع السخجرات التي تبخز التعامل مع اسدتفدارات كاسئمة ا
 اثشاء الحرز الرفضة مغ خبلؿ تدكيجىع بسيارات كالضات تجخل سمضسو .

آذنة السجارس ) السخاسمػف كعساؿ الشطافة كالحخاس في السجارس( كىي مغ اكثخ الفئات التي  -
فة االذنو كالتي تيجؼ الى نعصضيا اىتساـ في الدشػات االخضخة كنصسح بتعسضع التػعضة لكا

تعخيف االذنو عمى كضفضة التخمز مغ اية مػاد كادكات ذات عبلقة بسػضػع السخجرات يتع 
العثػر عمضيا ضسغ مخافق السجارس بذكل آمغ, تكػف قج استخجمت مغ مجمشضغ اثشاء اغبلؽ 

لسجرسة اك السجارس .كما ىي السؤشخات التي قج تطيخ عمى الصمبة اثشاء تػاججىع في ساحات ا
 مخافقيا الرحضة ككضفضة التعامل معيا .

 البخنامج الػقائي لصمبة الجامعات ) البخنامج التجريبي(:*
االندانضة )  خجمة اجتساعضة كعمع الشفذ كعمع الجخيسة ( شمبة الجامعات تخرز العمـػ  -

يقػمػف بتصبضق مداقات التجريب العسمي ضسغ مخافق الجسعضة مع فئة السجمشضغ تحت العبلج 
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ضسغ البخنامج العبلجي كمع الفعالضات كالبخامج الػقائضة لصمبة السجارس كالسجتسع السحمي 
 ضسغ بخنامج التػعضة كالػقاية 

 :  TOTيغ تجريب مجرب -
تقػـ الجسعضة كمغ خبلؿ شاقسيا السيشي بتجريب مجسػعات مغ شمبة العمػـ االندانضة ضسغ 
دكرات مكثفة تيجؼ الى تدكيج الصمبة بالجانب الشطخؼ كالعسمي حػؿ مػضػع بخامج التػعضة 
ة كالػقاية مغ السخجرات لبلستفادة مغ الصمبة كستصػعضغ مع شاقع السؤسدة في نذخ رسالة التػعض
لبلخخيغ كقج تع تجريب عجة مجسػعات مع جامعة القجس كجامعة بضخزيت كجامعو القجس 
السفتػحو كمع عسادات شؤكف الصمبة في الجامعات الفمدصضشضو في) جامعو الخمضل كجامعة 
االستقبلؿ كجامعة بضت لحع كجامعو خزػرؼ كالجامعو العخبضة االمخيكضة كجامعة فمدصضغ 

ساعو  60متجرب كمتجربة يخزعػف الى  25تكشظ ( ال تقل السجسػعو  عغاالىمضة كجامعو البػلض
 تجريبضو اقل شي يتع متابعتيع كمخافقتيع مضجانضا الربعضغ ساعو .

فئات السجتسع السختمفة كخاصة قصاع الشداء كاالميات : نعسل عمى تسكضشيغ نفدضا كاجتساعضا  -
 مغ خبلؿ بخامج ارشادية كقائضة 

ات الرضفضة كيتع ذلظ بالتعاكف مع السجمذ االعمى لمذباب كالخياضو شمبة كمشتفعي السخضس -
بيجؼ تعديد البجائل االيجابضة لجػ االشفاؿ كالضافعضغ كالخياضو كالفغ كالسػسضقى.. بجؿ 

 االنحخافات الدمػكضة
أئسة ككعاظ السداجج بيجؼ تدكيج االئسو بكضفضة تشاكؿ الػقاية كالعبلج مغ ادماف السخجرات  -

 اب الجيشي السخشج كالسػجو لمحاالت لصمب السداعجة ضسغ الخص
 آلية تصبيق بخنامج التػعية كالػقاية مغ خالؿ :

مغ خبلؿ كرشات تشتيج اسمػب التعمع الشذط يتع استخجاـ التسخيشات الخاصة بالفعالضات كلعب 
يا . كىحا االدكار كالخسع كالقرز كالحاالت الجراسضة كعخض االفبلـ كالذخائح ذات العبلقة كنقاش

 يعتسج عمى مجة الػرشة كالفئة السدتيجفة كىجؼ الػرشة .
 البخنامج العالجي :

عسمت جسعضة الرجيق الصضب عمى عبلج السجمشضغ بجكف بجائل شبضة مخجرة معتسجة عمى العبلج 
. كتخكد .N.Aالصبضعي كالخقابة الصبضة كاإلرشاد الشفدي كاالجتساعي كمجسػعات الجعع الحاتي 

العسمضة العبلجضة كاإلرشادية عمى عجة خصػات يقػـ عمى تشفضحىا شاقع مغ األشخاص السخترضغ 
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شيػر كحج ادنى داخل السخكد العبلجي كلفتخة مفتػحة غضخ  3كل حدب اختراصو, لسجة 
 محجدة خارج السخكد العبلجي في بخنامج الستابعة مع األسخة كالسشتفع. 

ضة بإستخجاـ البجائل الصبضو في عبلج السجمشضغ بالسخكد العبلجي بجأت الجسع 2006كفي سشو 
كذلظ عمى نصاؽ محجكد كضضق كحدب تػصضة الصبضب الستابع لمحاالت داخل السخكد كحدب 

   Harm reduction programsالحاجو مغ مشصمق تصبضق بخنامج الحج مغ السخاشخ 
 كتشقدع العسمضة العبلجضة الى عجة مخاحل : 

 لجانب الجدجؼ )مخحمة الفصاـ (.األكؿ: ا
 الثاني: الجانب اإلرشادؼ الجساعي كالفخدؼ التأىضل الشفدي .

 السجمغ .ك  مع األسخة -الثالث: بخامج الخعاية البلحقة 
 : مخحمة ندع الدسـػ مغ الجدع كاالعخاض االندحابضة 

تخكد ىحه السخحمة عمى تخمضز الجدع مغ الدسـػ كالسخجرات كنتعامل مع حالة االندحاب 
Withdrawal Symptom  كما يخافقيا مغ آالـ كالتي تدتسخ لجػ البعس أسبػعًا كلجػ البعس

 أسابضع لسجمشي األفضػنضات.  3اآلخخ 
 : مخحمة التأىضل الشفدي كاالجتساعي 

بضة لجػ السجمغ تحت العبلج نعسل عمى إدماجو في عشجما تخف حجة األعخاض االندحا
سجسػعة كفي نطاـ السؤسدة كيدشج لو بعس األدكار داخل السؤسدة العبلجضة كيشاط بو االلتداـ ال

 بشطاـ كمدؤكلضات السخكد العبلجي.
في الجانب اإلرشادؼ الجسعي  كالحؼ نؤكج فضو عمى تعجيل الدمػؾ لجػ الستعالج كنعسل  -

الستعالج في السجسػعة العبلجضة ضسغ الجمدات الجساعضة كالتي تبحث في العجيج مغ عمى دمج 
القزايا التي لع يكغ يتعامل معيا السجمغ خبلؿ حالة إدمانو مثل الشطاـ كالشطافة كالعائمة كقػانضغ 
السجتسع كاألدكار السشاشة باألفخاد في السجتسع كاألخبلؽ بذكل عاـ كفي ىحه الجمدات يذارؾ 

ة الستعالجضغ كيعسل السخشج االجتساعي كاألخرائي الشفدي الى جانب االستعانة بحاالت مغ كاف
السجمشضغ الستعافضغ حدب الحاجة الى تعمضع الستعالج االنفتاح عمى السجسػعو كالسذاركو مع 
زمبلئو في خبخاتة كمياراتة كذلظ لتسكضشو كتحرضشو نفدضًا كاجتساعضًا مغ خبلؿ السجسػعو 

 و .االرشادي
أما الجانب اإلرشادؼ الفخدؼ كالحؼ يػفخ حضدا اكبخ مغ الخرػصضة لمستعالج فاف  -

الستعالج في السخكد العبلجي يتعخض لجمدتضغ أسبػعضا مع األخرائي الشفدي كاالجتساعي 
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بحضث تخكد ىحه الجمدات عمى التعخؼ عغ قخب عمى السجمغ الستعالج تيجؼ الى تسكضغ 
سيارات التكضف الشفدي كالسيارات الحضاتضة لسداعجتو في التغمب عمى الستعالج نفدضًا كتدكيجه ب

االحباط كالتعخؼ عمى اسباب ادمانو. كمداعجتو عمى رسع خصو عبلج لو خبلؿ كجػده في 
السخكد كمع أسختو, كبعج خخكجو مغ السخكد, أؼ بخنامج الستابعة الف عبلج اإلدماف لضذ سيبل 

مغ السخكد تحجث حاالت االنتكاسة أؼ العػدة الستخجاـ كفي كثضخ مغ األحضاف بعج الخخكج 
 السخجرات مخة ثانضة .

كفي العبلج الفخدؼ يدتخجـ األخرائي الشفدي كل ما يمـد لبشاء الثقة مع الستعالج الحؼ يتستع 
بجرجة عالضة مغ اإلنكار ) أؼ عجـ االعتخاؼ بسذكمتو( كسا انو يحاكؿ ترغضخ كتحجضع السذكمة 

نب الجدجؼ كاالعتسادية الفدضػلػجضة مشكخًا كمتجاىبًل االعتساد الشفدي عمى كيحرخىا بالجا
 السخجر كاإلدماف, 

  بخنامج اإلرشاد العائمي: تيجؼ ىحه الجمدات عمى جدخ اليػة بضغ السجمغ كأسختو كبشاء
جدػر ثقو تامو في ايجاد قػاسع إيجابضة مذتخكة ككضف تكػف االسخه داعسو كمدانجه لمسجمغ 

 لج أثشاء عبلجو كبعج خخكجو مغ السخكد. الستعا
  العسمضة العبلجضة كاإلرشادية لمسجمغ كألسختو عسمضة شػيمة نتعامل فضيا مع أدؽ التفاصضل في

حضاة السشتفع كأسختو كنذارؾ في تجعضع تمظ العبلقة كييسشا دكما الحفاظ عمى عبلقتشا مع األسخة 
الدمبي الحؼ يجفع السشتفع لمعػدة لمسخجرات لحلظ  فيي السدانج لمسشتفع كسا أنيا قج تكػف العشرخ

 فالتػاصل مع األسخة مغ خبلؿ بخنامج الستابعة االسخية ىػ ضخكرة حتسضة.
 فمدفة السؤسدة في العسمية اإلرشادية كالعالجية :

 قاعجة اساسية 
 ) التقبل, التفيع, االحتػاء, االحتخاـ, الخرػصضة, الدخية, حق تقخيخ السرضخ ( 

 ػاعج كاخبلقضات اساسضة يتع االستشاد عمضيا في التجخل كميا ق
 تقبل السجمغ كانداف مخيس لو الحق في الخعاية كالعبلج. .1
 تفيع كضع السشتفع كمحاكلة مداعجتو كمدانجتو. .2
 السذاركة كالسدانجة .3

 لمسشتفع(السذاركة بالتفكضخ كاتخاذ القخار كالتخصضط لحضاتو ) مع اإلبقاء عمى الفخدية كالخرػصضة 
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تغضضخ األفكار البلمشصقضة كالدمبضة الى أفكار ايجابضة ) أمثمة: عبلقتو بدكجتو ككالجيو كأشفالو 
 كمجتسعو الخارجي (

يخسع بخنامج عبلجي خاص لكل مجمغ  بشاءًا عمى دراسو حالتو كتذخضرو كاعتساد مشيج معضغ 
قج يتع ك  نفدي, اندانيلمتجخل قج يكػف مغ عجة مشاىج . سمػكي, سمػكي معخفي, تحمضمي 

استخجاـ العجيج مغ التقشضات الستشػعو مغ عجة مجارس نفدضة تيجؼ في الشياية الى تحرضغ 
كتسكضغ الستعالج نفدضًا كسمػكضًا كاجتساعضًا .كمغ ىحا يتزح لشا بانو" ال يػجج شخيقة عبلجضة 

جي كالخجمات السقجمة كاحجة ترمح لكل االفخاد فسبلئسة السؤسدة العبلجضة كاسمػب التجخل العبل
 ( 4  :2008لكل مخيس بصخيقة فخدية ")الجخضل ,

  2020-19.الخجمات التي قجمت خالؿ الجائحة كػفيج 5
 البخنامج الػقائي :نفحت فعالضاتو بالذكل السجمج )كجاىي كعبخ السشرات االفتخاضضة ( 

الرحضة الستبعة في  البخنامج العبلجي: اعتسجت السؤسدة في بخنامجيا ىحا عمى البختػكػالت
كزارة الرحة الفمدصضشضة مغ حضث تأمضغ الحساية الرحضة لمشدالء كالعاممضغ كتجشضبيع السخالصة 
قجر االمكاف .مع تقجيع السداعجة كالجعع الشفدي في العبلج كتجريبيع عمى العسل في ضل 

 خصخاً االزمات كالطخكؼ الصارئة كخرػصا  انشا نشتقل مغ مػجة  متحػرة آلخخػ اكثخ 
كبالخغع مغ كل الجيػد السبحكلة مغ قبل جسعضة الرجيق الصضب لتقجيع خجمة أفزل لمسجمشضغ 

 االانو كخبلؿ الجائحة بخزت العجيج مغ التحجيات .
 :2020-19.ابخز التحجيات كالسعيقات  التي ضيخت خالؿ جائحة كػفيج 6
عمسضة الى رفع درجة  أدػ الخػؼ مغ فضخكس كػركنا نتضجة التشاقزات كشح السعمػمات ال .1

الخػؼ لجػ ندبة عالضة مغ الشاس كخاصة أصحاب االمخاض السدمشة كالسيسذضغ مثل 
مجمشي السخجرات مسا حج مغ تػجييع لمعبلج كالسذػرة, كقج بخز ىحا جمضًا خبلؿ األشيخ 

 .كعشج البعس حتى اآلف .2020أيار / –نضداف  –آذار 
في بضػتيع, مشع حتى مغ أرادكا العبلج مغ إغبلؽ الصخؽ كمشع الحخكة كإبقاء الشاس  .2

 الػصػؿ لمسخاكد العبلجضة.
الػضع االقترادؼ الستأـز بدبب كقف االعساؿ سبب ضغصا عمى أسخ الستعالجضغ كعمى  .3

 السؤسدات التي بقضت تعسل خبلؿ فتخة اإلغبلؽ في حالة الصػارؼء التي عست الببلد.
فاقع السذكمة كخاصة خبلؿ شيخؼ نضداف تقمضز الخجمات الػقائضة كالتػعػية ساىع في ت .4

 .2020كأيار /
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 تخػؼ العاممضغ في مجاؿ الػقاية كالتػعضة كالعبلج مغ السخالصة أدػ الى تقمضز الخجمات. .5
 تجارة السخجرات .ك  التػقف عغ مبلحقة تجار السخجرات زاد مغ تخكيج .6
الصػاقع العاممة في الػقاية الديادة في الحاجة لمسذػرة كالتجخبلت الشفدضة أضاؼ عبئا عمى  .7

 كالعبلج .
إغبلؽ السخكد الػششي لعبلج اإلدماف التابع لجكلة فمدصضغ, كإخخاج ساكشضو لمذارع دفع  .8

 ىؤالء لضكػنػا عامبًل ضاغصًا عمى اسخىع نفدضًا كاجتساعضًا كاقتراديًا.
جسعضة تقمضز الخجمات في مخاكد رعاية السجمشضغ األخخػ زاد مغ العبء عمى مخكد  .9

 الرجيق الصضب .
تخػؼ العاممضغ في العبلج مغ نقل العجكػ لسخض الكػركنا إلضيع شكل تحجيًا اساسضًا  .10

 لجسعضة الرجيق الصضب كاستسخارىا في العسل  .
إف شبضعة الحضاة كالػضع الحؼ نعضذو في فمدصضغ قبل كػركنا كالحؼ يذكل ضغصًا يػمضًا  .11

ضو بالذعػر بانعجاـ األمغ كاالستقخار في السحضط كالبضئة ىائبًل زاد عمضو كجػد الكػركنا ما ندس
 في مكاف العسل.

أدػ إنذغاؿ السؤسدات الحكػمضة الخاعضة لمسخاكد العبلجضة إلى اىساؿ كعجـ متابعة ليحه  .12
 السخاكد خبلؿ جائحة كػركنا.

تعخض كلمحج مغ ضاىخة السخجرات يتصمب تزافخ كتكامل كل الجيػد الخسسضة كاالىمضة كليحا سشد
 دكر كل مؤسدة في الحج مغ السخجرات .

 . دكر السؤسدات التخبػية : 7
 أ.السجرسة كالجامعات :

 رصج احتضاجات الذباب كالتخصضط لبخامج التػعضة بالتعاكف مع السؤسدات ذات االختراص -
التذبضظ كالتشدضق بضغ السؤسدات الخسسضة كالسشطسات االىمضة في تقجيع السقتخحات لبخامج  -
 تػعضة كتشفضحىا كمتابعتيا .ال
عشج اكتذاؼ حاالت تعاشي في اكساط الذباب كالصمبة يتع تحػيميا الى السؤسدات ذات  -

 االختراص لستابعتيا صحضا كنفدضا كاجتساعضا .
بضاف االثار الشفدضة كاالجتساعضة كاالخبلقضة كاالقترادية الستختبة عمى تعاشي السخجرات كذلظ -

 خسسضة كمؤسدات السجتسع االىمي .مغ خبلؿ السؤسدات ال
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 تػفضخ بضئة داعسة لمذباب كالصمبة لمحج مغ تعاشي السخجرات . -
 ( 148: 2006ترسضع مشياج دراسي معتسج لمػقاية مغ السخجرات  .) عمػش, -
عمى الجامعات اف تقـػ بايجاد بخامج تخررضة حػؿ مػضػع السخجرات ) تػعضة كعبلج (  -

 (. 2018ؼ في تحدذ حاجة السجتسعات التي تخجـ بيا .)شخقي, مغ مشصمق دكرىا الخياد
 ب. السخة :

 متابعة االسخة لبلبشاء كاالشخاؼ عمى ما يتابعػنو مغ افبلـ كبخامج .  -
 تقـػ االسخة عمى غخس الػازع الجيشي كاالخبلقي كالقضسي لجػ أبشائيع .-
 تداىع االسخة مع ابشائيا باختضار اصجقائيع كمتابعتيع . -
 يكػف لبلسخة مجتسعة نطاما اجخائضا يداعج االبشاء عمى تجشب تعاشي السخجرات .-

 دكر مؤسدات الخعاية الجتساعية :
 تػفضخ بضئة آمشة لمضافعضغ الحيغ يعضذػف مع اباء مجمشضغ . -1
 تػفضخ خجمات رعاية تتبلئع كاحتضاجات  كأعسار السخضى السجمشضغ مغ االناث كالحكػر . -2
مذكمة تعاشي كادماف السخجرات كأثارىا عمى االفخاد كالسجتسع مغ  تدمضط الزػء عمى -3

 الشػاحي الرحضة كالشفدضة كاالجتساعضة مغ خبلؿ االعبلـ .
 تػفضخ الخعاية االقترادية لعائبلت مخضى االدماف عمى السخجرات . -4
 (2020التذبضظ بضغ السؤسدات العاممة في ىحا السجاؿ أك ذات العبلقة ) عضداكة,  -5

 سؤسدات الرحية :دكر ال
 تػفضخ مخاكد رعاية كتاىضل لسدتخجمي السخجرات بسا يتبلئع كاحتضاجاتيع كخرػصضتيع . -1
 تػفضخ االدكية كالعبلجات البلزمة مغ خبلؿ عضادات مشتذخة في السجف كالتجسعات الدكانضة . -2
نذخ الػعي الرحي حػؿ مخاشخ السخجرات مغ مشطػر التػعضة كالػقاية .) أبػ  -3

 (133: 2007اسساعضل,
 دكر السؤسدات الجيشية " الػعظ كالرشاد " :

 التاكضج عمى الػعاظ بالعسل عمى غخس الػازع الجيشي في نفػس الشاس -1
 تبضاف االثار الدمبضة الشاتجة عغ تعاشي السخجرات عمى الفخد كاالسخة كالسجتسع . -2
 التػعضة الجيشضة التي مغ شأنيا تبضاف العػاقب الستخجاـ السخجرات . -3

 السؤسدات  الذبابية : دكر
 تعديد كتسكضغ كتحرضغ الذباب مغ خبلؿ بخامج تػعضة حػؿ مخاشخ تعاشي السخجرات  -1
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ترسضع بخامج كأنذصة لتفعضل دكر الذباب الخيادؼ في السخاكد كاالنجية الذبابضة لشذخ التػعضة  -2
 (2006:148السجتسعضة عغ السخجرات ) عمػش, 

 ت لجػ الذباب تشسضة السيارات الحضاتضة كحل السذكبل -3
 استثسار أكقات الفخاغ مغ خبلؿ ايجاد بجائل ايجابضة لمذباب تديع في حسايتيع . -4
رفع السدؤكلضة االجتساعضة اتجاه السجتسع كقزاياه لجػ الذباب مغ خبلؿ تفعضل دكرىع في  -5

 . العسل الصػعي
 دكر السؤسدة المشية:

مغ مكافحة تخكيج كتجارة  يعتبخ تجريب رجاؿ السكافحة عشرخا ىاما يعسل عمى الحج -1
 السخجرات. 

 التاكضج عمى انفاذ القػانضغ كتغمضع العقػبات عمى مخكجي السخجرات -2
اف ال يقترخ دكر رجاؿ االمغ عمى الجانب العقابي كانسا عمى تفدضخ خصػرة االنحخافات  -3

 الدمػكضة نتضجة التعاشي كاالدماف
 دكر السؤسدات العالمية : 

سل عمى اثارة الػعي لجػ افخاد السجتسع كالتغضضخ في اتجاىاتيع نحػ ايجاد بخامج اعبلمضة تع -1
 استخجاـ السخجرات ضسغ استخاتضجة مجركسة .

 نذخ التػعضة حػؿ مخاشخ السخجرات مغ خبلؿ بخامج متكاممة تتشاكؿ كافة السجاالت .  -2
العبلج استثسار قرز التعافي بضغ السجمشضغ في رفع الػعي لجػ افخاد السجتسع نحػ قضسة  -3

 مغ ادماف السخجرات .
 استخجاـ االعبلـ الخقسي في تعديد رسالة التػعضة كالػقاية بضغ افخاد السجتسع . -4
متابعة السحتػػ االعبلمي ) االفبلـ, التقاريخ, الجعايات, ...الخ( حػؿ مػضػع السخجرات  -5

 (325:   2020كما يحػية مغ رسائل قج تكػف سمبضة . ) عضداكة, 
 .الشتائج:8
  ت كاضحة الديادة في اعجاد شالبي العبلج كالسذػرة مغ استخجاـ السخجرات مغ خبلؿ بخز

 بضانات الجسعضة .
  كضعا ضاغصا شكل أزمة عمى االسخ كاالفخاد كمقجمي  20-19فخضت جائحة كػفضج

 الخجمات .
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  تع استثسار العالع االفتخاضي كمجاالتو في تقجيع خجمات الجسعضة عمى مدتػػ الػقاية
 ة بسا يتبلئع كاحتضاجات الفئات السدتيجفة .كالسذػر 

 العبلج ك  كجػد بخامج فاعمو ساىست في الحج مغ آفة تعاشي السخجرات عمى مدتػػ الػقاية
 بسا يتػافق كاجخاءات الرحضة الستبعة في الجكلة . 20-19في ضل جائحة كػفضج 

 السؤسدات الخسسضة  استسخار تقجيع الجسعضة لخجماتيا في ضل الجائحة ساىع في تفعضل ادكار
 العاممة في السجاؿ .

 التجريب يحقق تكامل في رسالة الحج مغ ك  االرشادك  تػفضخ خجمة العبلج مع خجمة الػقاية
آفة السخجرات كذلظ بالتعاكف مع السؤسدات الخسسضة كالسؤسدات األىمضة  االخخػ ذات 

 العبلقة .
 الخالصة :

مذكمة معقجة تتجاخل في احجاثيا اعجاد كبضخة مغ يتزح مسا سبق باف تعاشي السخجرات كادمانيا 
العػامل الفخدية كاالجتساعضة النيا تذكل خصخا عمى مدتػػ االفخاد كعمى مدتػػ االسخة كالسجتسع 
كعمضو فاف دراسة ىحه الطاىخة بقجر كبضخ مغ االىتساـ لتػفضخ كل الػسائل العبلجضة كالػقائضة لمحج 

كعمساء الشفذ كاالجتساع صعبة كمعقجة اذًا ال بج مغ الػقاية مشيا كىحا ما جعل ميسة االشباء 
كالعبلج لمتغمب عمى ىحه السذكمة كالتخمز مشيا كىحا ال يتاتى اال مغ خبلؿ العبلج الستكامل 

 الحؼ يذسل السكػنات االساسضة كىي السكػف الصبي كالشفدي كاالجتساعي .
جب اف تأخح عمى محسل الجج كسا اف حضث اف مذكمة السخجرات مذكمًة جساعضة كاجتساعضة ي

خصػرتيا تدتػجب تزافخ جيػد كل السؤسدات الخسسضة كاالىمضة مغ شخشة كقزاء كصحة 
 كباحثضغ كميتسضغ كاعبلمضضغ بالقجر الحؼ تدسح بو قجرات كتخررات ىحه الكػادر .

قخ كمغ خبلؿ الجيػد الػقائضة مجتسعو في اشار تكاممي نعسل عمى الحفاظ عمى مجتسع مدت
 . ة مغ عجـ االستقخار داخل السجتسعندبضا, كاف اغفاؿ جيج كاحج مغ شأنو اف يديع في خمق حال

 : .التػصيات10
االىمضة ذك رسالو كاحجه ك  اعتساد بخنامج كقائي كتػعػؼ مغ قبل كافة السؤسدات الخسسضة .1

 كلغة ميشضة مػحجة يتع تعسضسيا
 ضخكرة تػفضخ مرحات عبلجضة تابعة لمجكلة ضسغ استخاتضجضات تجخل مختمفة  .2
 تػفضخ بخامج رعاية الحقة لسداعجة السجمشضغ الستعالجضغ لبلستسخار بالتعافي . .3
 ضخكرة كجػد خصة شػارؼءعمى مدتػػ الجكلة في حاالت الكػارث كاالزمات . .4



 

 

391 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

كاالشباء مغ الشاحضة الشفدضة لسػاجية العسل عمى تسكضغ العاممضغ الشفدضضغ كاالجتساعضضغ  .5
 األكضاع السذابية لجائحة كػركنا .

االنتقاؿ لمتعامل مع االكضاع الصارئة مغ خبلؿ التػاصل عبخ العالع االفتخاضي ككسائل  .6
 تػاصمو ككضفضة مؤائسة ذلظ مع العالع الػجاىي  .
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 السخاجع : 
ات التخبػية كدكرىا في نذخ الػعي السؤسد( .  2007ابػ اسساعضل, عبج القادر, أكـخ .)  .1

 –الشجكة العمسضة  دكر السؤسات التخبػية في الحج مغ تعاشي السخجرات  بأخصار السخجرات .
 جامعة نايف العخبضة لمعمـػ األمشضة . -   الخياض

بضانات احرائضة, – التقخيخ الدشػي (. 2020إدارة  مكافحة السخجرات . كزارة الجاخمضة  ) .2
 فمدصضغ .

معاييخ معالجة الدماف بيغ العالسية ككاقع (.  2008الجخمضل, عبج العديد, عبج هللا) .3
.الشجكة العمسضة الخعاية البلحقة لمسفخج عشيع في قزايا السخجرات السعالجة في الخميج العخبي
 الخياض  –عساف  .جامعة نايف العخبضة لمعمـػ االمشضة  –بضغ الشطخية كالتصبضق .االردف 

 ( . فمدصضغ2020رجيق الصضب لخعاية كتأىضل السجمشضغ . التقخيخ الدشػؼ )جسعضة ال .4
(. دكر السؤسدات التخبػية في الػقاية مغ السخجرات" السجرسة 2018جػاد) ندخيغ, شخقي, .5

 كمضة التخبضة لمبشات. –" السؤتسخ العمسي الدشػؼ "يػـ الرحة الشفدضة" جامعة بغجاد نسػذجا
تعاشي السخجرات في (:  2017ي لمرحة ألعامو )تذخيغ الثاني السعيج الػششي الفمدصضش    .6

 . كزارة الرحة الفمدصضشضة بالتعاكف مع بخنامج األمع الستحجة لسكافحة السخجرات. فمدصيغ
لبخامج تػعية في  19 -11تقييع احتياجات الذباب مغ سغ (.2006عمػش ,ماجج دمحم ) .7

 فمدصضغ. –عة القجس جام –.دراسة ماجدتضخ غضخ مشذػرة  محافطة القجس
انعكاسات تعاشي السخجرات الكيسيائية ) القشب  .( 2019عمػش ,ماجج .ربضع, عفاؼ .)  .8

. مؤتسخ اليشجي السرشع( عمى الستعاشيغ مغ كجية نطخ العامميغ في مجاؿ عالج الدماف
: السخجرات آفة العرخ ...التػعضة, االنجاز, التخكيج, السكافحة ,العبلج . جامعة عساف 

تذخيغ  14-13لعخبضة كالجسعضة العخبضة لمتػعضة مغ العقاقضخ الخصخة كمكافحة السخجرات ا
 االردف -. عساف  2019الثاني 

مؤسدات التشذئة الجتساعية في ( . دكر  2020عضداكة ,نبضمة .عضضداكة, كىضبة. ) . 9
(. 2020. )ديدسبخ  02العجد . 4. السجمج . مجمة سػسضػلػجضاالترجي لطاىخة السخجرات

 . 334-315ص 
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 مذكمة السخجرات كخصػرتيا عمى مدتقبل ليبيا 
 جامعة بشغازي  –كمية الصب  –جالؿ دمحم حدغ الجسمي

 السقجمة:
الشظ بأف ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات تعتبخ مغ أخصخ السذاكل التي تعاني مشيا السجتسعات 

كؿ الفقضخة أك الشامضة بل تعاني مشيا في معطع دكؿ العالع, كىحه الطاىخة ال تقترخ فقط عمى الج
أيزا" السجتسعات في الجكؿ الستقجمة مسا ييجد التشسضة في ىحه الجكؿ حضث أف اكبخ شخيحة 
ميجده باإلدماف ىي شخيحة الذباب كىحا ما يؤدؼ إلى انتذار الجخيسة كالبصالة كالتفكظ األسخؼ 

خصضخة كالسعجية الشاتجة عغ التعاشي, كفقجاف ساعات العسل باإلضافة إلى اإلصابة باألمخاض ال
فعمى السدتػػ العالسي تذضخ بعس اإلحراءات حدب تقاريخ األمع الستحجة بأف عجد السجمشضغ 

ممضػنا يتخكد  40ممضػف شخز, بضشسا يتعاشى القات حػالي  180في العمع قج بمغ أكثخ مغ 
أزمة السخجرات عشج آثارىا السباشخة معطسيع في الضسغ كالرػماؿ كإريتخيا كإثضػبضا ككضشضا. كال تقف 

حضث شكمت تجارة السخجرات  عمى السجمشضغ كأسخىع, كإنسا تستج تجاعضاتيا إلى السجتسعات كالجكؿ,
كإدمانيا كالسذكبلت التى تشجع عشيا خصخًا جدضسًا ييجد الكضاف االقترادػ لجكؿ العالع أجسع فقج 

فق فى مجاؿ تجارة السخجرات تقجر بحػالى أعمشت األمع الستحجة أف األمػاؿ التى ترخؼ كتش
 .ممضار دكالر  300
كحضث أف مجتسعشا المضبي يعاني مغ ىحه السذكمة كذلظ بدبب ضعف الخقابة عمى الحجكد المضبضة  

كغضخىا مغ الػسائل التي أدت إلى انتذار التعاشي ك االتجار بالسخجرات في السجتسع بذكل 
األياـ بمج زراعة كإنتاج لمسخجرات بسختمف أنػاعيا كلكغ  تكغ لضبضا في يػـ مغكبضخ, حضث لع 

كانت لضبضا كمازالت بمج استيبلؾ كعبػر لمسخجرات القادمة إلضيا مغ خارج الحجكد كلع تعخؼ لضبضا 
في الدابق غضخ الخسػر السحمضة كرشاعة غضخ مذخكعة .. كلكغ خبلؿ العذخيغ سشة األخضخة 

ؿ أنػاع ججيجة مغ السخجرات لمببلد ألكؿ مخة.. كتشػعت شخؽ تفاقست السذكمة كزاد مغ حجتيا دخػ 
التعاشي لمسخجرات كزاد مغ خصػرتيا تعاشي مخجر اليضخكيغ عغ شخيق الحقغ في األكردة مسا 
تدبب في إصابة الكثضخ مغ السجمشضغ عمى السخجرات باألمخاض الخصضخة السختبصة بالتعاشي عغ 

كتذضخ إحرائضات جياز مكافحة ػبائي كاإليجز . شخيق الحقغ مثل مخضي التياب الكبج ال
ـ إلى الخبع األكؿ 2000السخجرات المضبي أف ما تع ضبصو مغ السخجرات خبلؿ الفتخة مغ سشة 

( كضمػ جخاـ مغ 267( كضمػ جخاـ مغ مخجر الحذضر كحػالي )83862حػالي ) 2009لدشة 
( 1420000زا حػالي )( كضمػ مغ مخجر الكػكايضغ كضبط اي36مخجر اليضخكيغ ككحلظ )
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( لتخ مغ الخسػر, مع مبلحطة أف ما يتع ضبصو 208178قخص مغ األقخاص السخجرة كضبط )
% مسا يتع جمبو لمبمج أؼ بسعشى أف ما يتع  15 – 10ال يسثل في أفزل األحػاؿ إال ما بضغ 

يبو لبمج ضبصو مغ السخجرات في لضبضا ال يسثل إال جدء بدضط ججًا مسا دخل لمبمج سػاء تع تيخ 
كسا تذضخ إحرائضات جياز مكافحة  آخخ أك تع بضعو كتعاشضو أك ال يداؿ مخدنًا في لضبضا .
 2009ـ إلى الخبع األكؿ لدشة 2000السخجرات بأف عجد قزايا السخجرات خبلؿ الفتخة مغ سشة 

( متيع 28513( قزضة مخجرات كاف عجد الستيسضغ في ىحه القزايا قج بمغ )19328ـ قج بمغ )
لع تكغ مذكمة السخجرات في لضبضا كاضحة السعالع حتى تع ك  غ الجشدضغ كمغ مختمف األعسار.م

افتتاح قدع عبلج السجمشضغ بسدتذفى األمخاض الشفدضة بصخابمذ ككاف ذلظ في بجاية التدعضشات  
ـ (, ككاف االعتقاد الدائج لجػ المجشة السكمفة بإدارة القدع أف الحاالت التي ستتقجـ  1992)
% مغ  90معبلج ستكػف حاالت تعاشي لمخسػر أك مخجر الحذضر كلكغ تفاجأ الجسضع بأف ل

كسا تع  الحاالت الستقجمة لمعبلج شػاعضة كانت تخغب في العبلج مغ إدماف مخجر اليضخكيغ .
خبلؿ مشترف التدعضشات افتتاح قدع عبلج السجمشضغ عمى السخجرات بسدتذفى األمخاض الشفدضة 

حلظ دخػؿ العجيج مغ السجمشضغ عمى مخجر اليضخكيغ.ثع بعج ذلظ تع إنذاء مخكد ببشغازؼ كشيج ك
كبجأ السخكد في استقباؿ السجمشضغ عمى السخجرات  تاجػراء لخعاية كعبلج كتأىضل مجمشي السخجرات

كخبلؿ ىحه الفتخة مغ عسل السخكد بجأ إجخاء التحالضل الصبضة لمسجمشضغ عمى السخجرات كقج  لمعبلج
حالضل عمى إصابة الكثضخ مغ السجمشضغ عمى السخجرات بأمخاض التياب الكبج الػبائي دلت الت

كاإليجز ككانت األرقاـ كبضخة كتشحر بالخصخ. كمغ أىع األسباب كالعػامل الجافعة لتعاشي كتجارة 
السخجرات بضغ الذباب داخل السجتسع المضبي  )البصالة .. الفخاغ .. رفاؽ الدػء ... تػافخ 

ت.. رخز السخجرات .. ضعف التخبضة الجيشضة .. شغضاف الجانب السادؼ عمى نػاحي السخجرا
السجتسع .. ضعف الخقابة عمى الحجكد كالسشافح.. الجيل بالسخجرات كأثارىا.. تجىػر القضع كالسثل 

ككاف نتضجة ذلظ كمو ارتفاع عجد حاالت اإليػاء  داخل السجتسع .. الفذل كاإلحباط الستكخر.. 
ت العبلجضة العاممة في مجاؿ عبلج كتأىضل مجمشي السخجرات كقج أشارت اإلحرائضات بالسرحا

ـ( عمى أف عجد حاالت  2008 – 1992الرادرة عغ ىحه السؤسدات العبلجضة خبلؿ الفتخة )
( ألف حالة إيػاء مغ الجشدضغ    18اإليػاء كلضذ عجد السجمشضغ عمى السخجرات قج اقتخب مغ )

% فقط مغ السجسػع  20قجمضغ لمعبلج يرمػف في أفزل األحػاؿ إلى )مع مبلحطة أف الست
 الحقضقي لمسجمشضغ في البمج( .
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ممضػف حبة تخامادكؿ قادمة مغ دكلة اليشج( في  12كسا تع ضبط شحشة مغ الحبػب السخجرة )
 مغ قبل األجيدة األمشضة بسضشاء مرخاتة . 2017بجاية شيخ أكتػبخ 

لشفدي في معالجة اإلدماف في كحجة الجعع الشفدي كبحدب ساسي مػسى األخرائي ا
% 10كاالجتساعي بالسخكد الػششي لسكافحة األمخاض أف عجد مجمشي اليضخكيغ في لضبضا يقجر  

 % مغ عجد الدكاف( . 0.4مجمشًا ) 27000مغ العجد الكمي لمسجمشضغ أؼ حػالي 
لدخعة اإلدماف عمضو كازدياد ” إخصبػط السخجرات“كيعج اليضخكيغ أخصخ أنػاع السخجرات كيدسى 

 . 2017ممضػف شخز حدب تقخيخ األمع الستحجة لعاـ  35عجد متعاشضو في العالع الحؼ بمغ 
% مغ مجخشي التبغ في لضبضا 70كيكذف ساسي عغ كارثة تجخضغ الحذضر في لضبضا بقػلو إف 

 عامًا ىع متعاشػف لسخجر الحذضر . 40–14الحيغ تتخاكح أعسارىع بضغ 
% 12% مغ الستعاشضغ, أؼ حػالي ) 75راسات السخكد عجد متعاشي الحذضر بشدبة كتقجر د

 مغ عجد الدكاف(
إف أكثخ األقخاص السخجرة انتذارًا في لضبضا ىي التخامادكؿ, كىػ مغ عائمة األفضػنات كيعتبخ بجيبًل 

عمى % مغ السجمشضغ, كيرل ثسغ الذخيط السحتػؼ 80لؤلفضػف, كزادت ندبة تعاشضو لترل إلى 
 15ديشارات لضبضة, أما التخامادكؿ السرخؼ فضرل سعخه إلى  8قخص السرشػع في اليشج إلى  12

 ديشارًا لضبضًا كىي أسعار أرخز مغ دكؿ السشذأ .
% مغ  8كسا أف ىشاؾ نػع آخخ مغ أقخاص اإلدماف يػجج في سػؽ السخجرات كيتعاشاه حػالي 

 السجمشضغ كىػ مخجر امفضتامضغ السشذط حضث
أغمب الستعاشضغ مغ فئة شمبة الجامعات العمسضة كالخياضضضغ كخاصة رياضضي كساؿ األجداـ, إف 

ك مخجر امفضتامضغ ىي أقخاص تػىع الذباب أنيا تؤدؼ إلى التحرضل الجراسي, كحدب دراسة 
% مغ شمبة الكمضات التصبضقضة في جامعة شخابمذ يتعاشػف 13بضشت أف  2013أجخيت في عاـ 
ديشار لضبي كاإلدماف  4إلى  3مغ ” صشع مرخؼ “الحؼ يرل سعخ القخص مشو  مخجر امفضتامضغ
 عمضو سخيع.
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 . 2014-2008كسضات السخجرات بالكضمػجخاـ التي تع ضبصيا مغ قبل الدمصات المضبضة مغ 

 
 :  2014 -2008عجد األقخاص السخجرة التي تع ضبصيا مغ قبل الدمصات المضبضة خبلؿ الفتخة 

 الكسية الدشة

 ممضػف قخص مخجر 4.5 2009--2008

 ممضػف قخص مخجر 186 2014--2013

 
 : 2014 -2008كسضات مخجر الحذضر التي تع ضبصيا مغ قبل الدمصات المضبضة خبلؿ الفتخة 

 الكسية الدشة

 شغ 38 2009--2008

 شغ 50 2014--2013

 
 اىجاؼ الػرقة البحثية: 

كصفات السجمشضغ كمعخفة أنػاع  السػاد السخجرة كأىع التعخيف بسذكمة اإلدماف عمى السخجرات  -1
 شخؽ التعاشي بضغ السجمشضغ .

تدمضط الزػء عمى خصػرتيا عمى الفخد كالسجتسع كاآلثار االجتساعضة كاالقترادية   -2
 كالسزاعفات الصبضة الشاتجة عغ اإلدماف .

 اقتخاح التػصضات لسكافحة ىحه الطاىخة كالحج مشيا . -3
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 :اإلدماف تعخيف
  :بأنو عخفت مشطسة الرحة العالسضة اإلدماف

استحػاذ كىػ) حالة مغ االعتساد الشفدي كيؤدؼ إلى باستسخارالسخجر مضل قيخؼ لتعاشي 
)تكضضف الجدع فدضػلػجضا كىػ عمي انفعاالت كتفكضخ الستعاشي( كاالعتساد الجدسيالسخجر 
الحتساؿ" كضيػر أعخاض اندحابضة عشج مع السضل لديادة الجخعة "ا (السدمغ السخجر الستخجاـ

 التػقف السفاجئ عغ التعاشي. 
 تذسل: صفات كعالمات  اإلدماف

 سضل القيخؼ لتعاشي السادة السخجرة باستسخارال -1 
  االحتساؿ – 2
 االعتساد الجدسي كالشفدي -3
 األعخاض االندحابضة-4

  :العتياد
ىحا السرصمح تذسل:  صفاتتعاشي السادة ك ىػ "حالة تمحق الزخر بالفخد كتشتج مغ تكخار 

 االشتضاؽ, االعتساد الشفدي, كال يػجج االحتساؿ أك األعخاض االندحابضة. 
 : أنػاع السػاد السخجرة

 أنػاع مغ السػاد السخجرة :  خسدة مغ السسكغ القػؿ باف ىشاؾ
 كمغ أمثمتيا السػرفضغ كاليخكيغ .األفضػنات, 1-
 كمغ أمثمتيا الخسػر كاألدكية السشػمة مثل الباربضتػؿ.,الجياز العربي مثبصات2- 
 كمغ أمثمتيا أدكية األمفضتامضغ كالكػكايضغ,الجياز العربي مشذصات3-
 كمغ أمثمتيا الحذضر كالسحيبات العزػية كاألصساغ السيمػسات, 4-
 .الشضكػتضغ ك مدتحزخات التبغ5-

 السخجرات : شخؽ تعاشي
 .أك تحت الجمج كنادرا العزمي, كيحتاج الستعاشي إلى ما يدسى بعجة الحقغ الحقغ الػريجي -1

إذا كاف عمى ىضئة مدحػؽ حضث يػضع عمى سصح أممذ مثل قصعة زجاجضة ثع  : الذع2- 
 يقدع إلى صفػؼ كتدتشذق بػاسصة أنبػبة أسصػانضة أك عسمة كرقضة ممفػفة الدصخ تمػ األخخ.
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كيتع بأسمػبضغ )كضع شخؼ سضجارة مذتعمة في مدحػؽ اليضخكيغ ثع تجخغ  :الستشذاؽ3- 
كشخفيا إلى أعمي( أك )يسدج اليضخكيغ مع الباربضتضػرات كيدخغ السديج عمى صفضح بمصف ثع 

 .يصارد السجمغ البخار كيدتشذقو( 
 : حضث يػضع السخجر في الدجائخ كيجخغ. التجخيغ4- 
 .مى ىضئة أقخاص صغضخة: كذلظ إذا كاف السخجر عالبمع5- 

 السذاكل الجتساعية لإلدماف لمسخجرات:
 السذاكل األسخية:

أضيخت الجراسات إف تعاشي السخجرات يداىع في تخمخل االستقخار في جػ األسخة متسثبًل في 
انحفاض مدتػػ الػفاؽ بضغ الػالجيغ كتأـز الكثضخ مغ الخبلفات بضشيسا التي يتحػؿ عمى إثخىا 

جحضع ال يصاؽ فضيخب األب مغ السشدؿ إلى حضث يجج الخاحة عشج رفاؽ الدػء كسا السشدؿ إلى 
تيخب ىي أيزًا إلى صجيقاتيا مغ أجل إضاعة الػقت كىحا يكػف عمى حداب العشاية كاالىتساـ 
باألبشاء, كقج تعػد الخبلفات بضغ الدكجضغ إلى اليجخ أك الصبلؽ, كتكػف الشتضجة في الغالب سببًا 

 ككقػع األبشاء في تعاشي السخجرات.في انحخاؼ 
 إدماف الػالجيغ:

يعج ىحا العامل مغ أىع العػامل األسخية التي تجفع الذباب إلى تعاشي السخجرات كالسدكخات, 
عشجما يكػف أحج الػالجيغ مغ السجمشضغ لمسخجرات أك السدكخات, فإف ذلظ يسثل قجكة سضئة مغ قبل 

مضجىع فضسا يقػمػف بو مغ ترخفات سضئة باإلضافة إلى أف الػالجيغ مسا قج يجفع إلى محاكلة تق
إدماف أحج الػالجيغ يؤثخ تأثضخًا مباشخًا عمى الخكابط األسخية نتضجة ما تعانضو األسخة مغ الذقاؽ 
كالخبلفات الجائسة لدػء العبلقات بضغ السجمغ كبقضة أفخاد األسخة مسا يجفع األبشاء إلى االنحخاؼ. 

ساعضة التى تشجع عغ اإلدماف كثخة العشف كاالغتراب كالدخقة كالقتل كمغ السذكبلت االجت
باإلضافة إلى كثخة السخالفات القانػنضة . كقج يزحى السجمغ بدبب الخغبة السمحة فى إقتشاء 
السخجر بأكالده حضث يفزل شخاء السخجر عمى شخاء الصعاـ كالكداء كاإللتداـ بستصمبات الحضاة 

 . الده فى أحزاف الخذيمة كالفداد ألسختو, بل قج يخمى بأك 
 األضخار القترادية الشاتجة عغ السخجرات : 

تذكل تجارة السخجرات كإدمانيا كالسذكبلت التى تشجع مشيا خصخًا جدضسًا ييجد الكضاف االقترادػ 
لجكؿ العالع أجسع فقج أعمشت األمع الستحجة أف األمػاؿ التى ترخؼ كتشفق فى مجاؿ تجارة 

 ممضار دكالر كىحه األمػاؿ تشفق مغ أجل:  300قجر بحػالى السخجرات ت
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 مكافحة تيخيب السخجرات ككحلظ التى تشفق فى مجاؿ تػزيعيا داخمضاً  -1
ىحا فزبًل عغ األمػاؿ التى تشفق مغ أجل إنذاء السرحات الشفدضة كعبلج اإلدماف, كسا  -2 

يشتج عغ إنتذار السخجرات تدايج البصالة فى السجتسع كالعاشمضغ عغ العسل إما بدبب اإلدماف أك 
 بدبب السزاعفات الشاشئة عشو . 

ى يدج بيا متعاشى السخجرات إضافة إلى ذلظ ىشاؾ أمػااًل شائمة تشفق عمى الدجػف الت -3
كتجارىا مغ حضث تسػيشيع كاإلنفاؽ عمضيع ىحا فزبًل عمى تأثخ أسخ ىؤالء السداجضغ بجخػؿ 
 عائمضيا لمدجغ لدػء أحػاليا السادية مسا يجعل البعس يشحخفػف نحػ تضار الجخيسة كالزضاع. 

إدماف السخجرات كأجخاء كىشاؾ أمػااًل أخخػ تشفق مغ أجل مكافحة مخضى اإليجز الشاتج عغ  -4
األبحاث كالعبلج فزبًل عغ مرحات العبلج لمسجمشضغ كركاتب األشباء كالسداعجيغ كالسعجات 
الصبضة كبشاء الدجػف الججيجة  ككل ىحا يؤدػ باإلضافة إلى إنفاؽ األمػاؿ الصائمة فإنو يذغل 

الى خدارة اقترادية مجسػعة كبضخة مغ األفخاد عغ القضاـ بأعساؿ افتتاحضة أخخػ كيدبب بالت
 لمسجتسع . 

 أىع السزاعفات الصبية الشاتجة عغ اإلدماف : 
   األضخار الصبضة الشاتجة بدبب الحقغ : إف  عسمضة  تكخار الحقغ الػريجؼ بالسخجرات تؤدؼ

إلى إصابة  األكردة  بالتمف  كمغ أىع  األعخاض التي تطيخ  ىي حجكث الجمصات  
كردة  كخرػصا في مػضع الحقغ  كسا يسكغ إف تشتقل ىحه كالتقخحات  كالخخاريج في األ

السزاعفات إلى  السفاصل  تؤدؼ إلى اإلصابة بالتيابات السفاصل  ..... كاألكردة تربح 
 صمبة كداكشة بدبب كجػد الجمصات بجاخميا كتطيخ عمضيا التقخحات كالتمضف .

 شخيق األستشذاؽ أك  أصابة الجياز التشفدي بالتيابات مدمشة بدبب تعاشي السخجر عغ
التجخضغ كذلظ بدبب كجػد الذػائب كالسػاد السزافة مع السخجر كسا يسكغ اف يؤدؼ ذلظ 

 الى األصابة بالجرف كالدخشاف . 
 . بعس أنػاع السخجرات قج يؤدؼ تعاشضيا الى الفذل الكبجؼ كالكمػؼ 
 كذلظ بدبب قضاـ  اإلصابة باألمخاض السعجية الخصضخة مثل االيجز كالتياب الكبج. الػبائي

 السجمشضغ بتبادؿ الحقغ بضغ بعزيع بعزا . 
 . ضعف الخرػبة عشج السخأة كالخجل 
 . ضعف الجياز السشاعي 
 . تجمضخ خبليا السخ بدبب الشقز في األكدجضغ 
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 . أحتساؿ حجكث التدسع الحاد مسا قج يؤدؼ الى الػفاة 
  ككالدة األشفاؿ ناقري الشسػ .تأخضخ نسػ الجشضغ عشجالشداء السجمشات كحجكث التذػىات 
 . األصابة باألمخاض العربضة كالعقمضة 
  السجمغ عمى السخجرات يربح عبجا  ليحه اآلفة كبالتالي يطيخ عمضة اإلىساؿ الكامل في

السطيخ الخارجي كاألكتئاب كسا يراب بدؤ التغحية كالحؼ يؤدؼ إلى الزعف العاـ كفقجاف 
 الػزف كتداقط األسشاف.

 التػصيات:
ضيا مغ جسضع جػانبيا تكتدب شابعا عالسضا كال بج مغ التعخؼ عمك  مذكمة العرخ ىي السخجرات

 :كذلظ لمتسكغ مغ القزاء عمضيا 
 جػانبيا, الصبضة كالجيشضة كالقانػنضة كاالجتساعضة....أكال : 

 كشخؽ ترشضفيا كشخؽ تعاشضيا .ثانضا : أنػاعيا 
 . ع مغ اإلدمافعبلجي كشخؽ , ضغص السجمشاشخاألثالثا : االىتساـ ب

 كأعجاد السخاكد كالسرحات الستخررة في  الجانب الصبي: يتسثل في اكتذاؼ السجمشضغ
 عبلج اإلدماف مغ قبل الجكلة .

  الجانب االجتساعي: اإلدماف مذكمة اجتساعضة تيجد الذباب ذخضخة السجتسع كعجتو لمسدتقبل
فيػ يؤدؼ إلى تجىػر الرحة الجدسضة كالشفدضة كسػء التػافق االجتساعي كتفاقع الدمػؾ 
اإلجخامي مسا ييجد سبلمة السجتسع كأمشو باألضافة الى الخدائخ األقترادية التي تمحق 

لع يقترخ اإلدماف عمي شخيحة ك بدبب أنفاؽ األمػاؿ عمى السخجرات .  بالفخد كالسجتسع
كخاصة الذباب,  اجتساعضة كاحجة أك عمي السجخمضغ بل انتذخ في كافة الذخائح االجتساعضة

فانتذخت الجخيسة كاالعتجاءات عمى السحاـر كتفكظ البشاء االجتساعي كزاد معجؿ االنتحار 
كل مؤسدات الجكلة كالسجتسع السجني عمى تدمضط  اف تعسل لحلظ يجب  كضعف اإلنتاج

كسا يجب عمى الجكلة اعجاد الخصط الزػء عمى ىحه الطاىخة كالتححيخ مشيا كمكافحتيا, 
الكفضمة بتأىضل الذباب كخاصة السجمشضغ مغ خبلؿ أعادة دمجيع في السجتسع كمكافحة 

 البصالة كتػفضخ فخص العسل بسا يزسغ ليع الحضاة الكخيسة .
 بخ األسخة ىي الخمضة األكلى في السجتسع, كىي التي يشصق مشيا الفخد إلى العالع الحؼ تعت

حػلو بتخبضة معشضة كعادات كتقالضج اكتدبيا مغ األسخة التي تخبى فضيا, كيقع عمى األسخة 
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العبء األكبخ في تػجضو أبشائيا إلى معخفة الشافع مغ الزار كالدمػؾ الحدغ مغ الدضئ 
اب الخبخات معتسجيغ عمى أنفديع تحت رقابة كاعضة كمجركة لعػاقب األمػر فتيضئ ليع اكتد

 كميا .
كنطخًا لمجكر الػقائي كالتخبػؼ لؤلسخة في كقاية أبشائيا مغ أضخار السخجرات كآثارىا الدمبضة, فإف  

األسخ مجعػة لسسارسة دكرىا الػقائي كالتخبػؼ كذلظ مغ خبلؿ إدراؾ كمعخفة بعس السطاىخ 
 ات الجالة عمى الستعاشي كمغ أبخزىا ما يمي:كالعبلم
التغضضخ في السضل إلى العسل أك السجرسة )التغضب بجكف عحر كثضخًا كانتحاؿ األعحار لمخخكج   -1

 مغ العسل(.
(.-الكفاءة-التغضخ في القجرات العادية )العسل  -2  الشـػ
 إىساؿ السطيخ العاـ كعجـ االىتساـ بالشطافة.  -3
 التكػيغ الجدساني, كحاالت مغ الشذاط الدائج تمضيا خسػؿ أك العكذ.ضعف في   -4
ارتجاء نطارات شسدضة برفة ثابتة كفي أكقات غضخ مشاسبة داخل البضػت, كفي المضل لضذ   -5

 فقط إلخفاء اتداع أك انقباض بؤرة العضغ, كلكغ أيزًا عجـ القجرة عمى مػاجية الزػء.
خجمضغ إلخفاء آثار الشجبات أك التقخحات الشاتجة عغ تكخار محاكلة تغصضة الحراعضغ أك ال  -6

 الحقغ.
 كجػد أدكات التعاشي في السكاف الحؼ يتػاجج بو برفة مدتسخة.  -7
 تػاججه مع السذبػىضغ أك مدتعسمي العقاقضخ كالسػاد السخجرة برفة مدتسخة.  -8
 سخقة كفقجاف األشضاء الثسضشة مغ السشدؿ .  -9
  كاالتجار فضيا مغ خبلؿ سغ القػانضغ  السخجراتتيخيب : يتسثل في مكافحة القانػني الجانب

كالتذخيعات التي تجـخ ىحه األفعاؿ كتػقع أقرى العقػبات عمى مغ يقتخفيا كعجـ التياكف في 
 تصبضقيا .

  الجانب الجيشي: الخسخ كالسخجرات محخمة في اإلسبلـ ألنيا تتعارض مع مقاصج اإلسبلـ
الذخيعة اإلسبلمضة عمي السحافطة عمضيا كىي الجيغ كالعقل كالشفذ الخسدة التي حخصت 
كبالتالي فأف دكر رجاؿ الجيغ ميع ججا في ىحا السجاؿ مغ خبلؿ التػعضة كالعخض كالساؿ.

كاإلرشاد كإقامة الشجكات كإلقاء السحاضخات التي تػضح خصػرة ىحه السذكمة كخرػصا عمى 
  فئة الذباب .
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ف يكػف تحخيع الخسخ تجريجضا نطخا لتأصل شخب الخسخ في نفػس عخب كقج اقتزت حكسة هللا أ
الجاىمضة, كىحا دلضل عمي ذكخ القخاف كتصخقو لكضفضة عبلج اإلدماف حضث يكػف تجريجضا لتجشب 

 ضيػر األعخاض االندحابضة كىحا في حج ذاتو إعجاز عمسي في مجاؿ التجاكؼ. 
عغ الخسخ كالسضدخ قل فضيسا إثع كبضخ كمشافع  فأكؿ آية ندلت في الخسخ قػلو تعالي" يدألػنظ

لمشاس كإثسيسا اكبخ مغ نفعيسا" كقج أفادت اآلية باف تشاكؿ الخسخ فضو إثع كبضخ كلع تجؿ داللة 
قصعضة عمي تحخيع الخسخ, ثع ندؿ بعج ذلظ قػلو تعالى"يأييا الحيغ آمشػا ال تقخبػا الربلة كانتع 

تحخيع صخيح لمخسخ أثشاء الربلة, ثع ندؿ بعج ذلظ قػلو سكارػ حتى تعمسػا ما تقػلػف" كفضيا 
 تعالى "يأييا الحيغ آمشػا إنسا الخسخ كالسضدخ....كفضيا تع تأكضج تحخيع الخسخ.
ما اسكخ كثضخه فقمضمو حخاـ", “كفى الدشة الشبػية الذخيفة: "كل مدكخ خسخ ككل خسخ حخاـ", 

الخسخ حضغ يذخبيا كىػ مؤمغ", " لتدتحممغ  "اجتشبػا الخسخ فإنيا مفتاح كل شخ",....كال يذخب
 شائفة مغ أمتي الخسخ باسع يدسػنيا إياه".

 
 ثسخة نبات الخذخاش التي يدتخخج مشيا األفيػف 
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 نبات الكػكا كالحي يدتخخج مشو الكػكاييغ

 
 نبات القشب اليشجي الحي يشتج مشو الحذير 
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  الستعاشي إلى ما يدسى بعجة الحقغالحقغ الػريجي أك تحت الجمج، كيحتاج   

 
إذا كاف عمى ىيئة مدحػؽ حيث يػضع عمى سصح أممذ مثل قصعة زجاجية ثع يقدع  : الذع

 إلى صفػؼ كتدتشذق بػاسصة أنبػبة أسصػانية.
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 السادة السخجرة في شكل مدحػؽ يدتخجـ عغ شخيق الذع .

 

 
 السخجرات .احجى الصخؽ الستبعة مغ قبل السجمشيغ في تعاشي 
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 السعجات السدتخجمة في تجخيغ السجة السخجرة .

 
 سيجارة الحذير 
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 تعاشي السخجرات: أسبابيا كأثارىا
 كمية التخبية جامعة الجفارة      -حشاف صالح القاضي د. 

 مخكد الجراسات كالبحػث الجتساعية -صالح أبػ القاسع سالع  د. 

 ممخز
كأنػاعيا كاألسباب السؤذية لتعاشضيا, تيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى مذكمة تعاشي السخجرات 

كآثارىا عمى الستعاشضغ كاألسخة كالسجتسع, كحلظ  كسبل الػقاية مشيا كالعبلج, اعتسجت الجراسة 
عمى كصف كتحمضل ضاىخة السخجرات في السجتسعات اإلندانضة كأسبابيا لضتع تفدضخىا, كرصج 

السخجرات, كسا خخجت ىحه  بعس اإلحراءات التي تخز السجمشضغ عمى السخجرات كتجارة
الجراسة ببعس التػصضات كالسقتخحات مغ أجل الػقاية مغ خصخ السخجرات كاألسالضب العبلجضة 
لمسجمشضغ عمى السخجرات كإنذاء مخاكد عبلجضة كإنذاء قاعجة بضانات كمعمػمات كاسعة عغ 

 السخجرات تػاكب الجراسات الحجيثة كما يشذخ في ىحا السػضػع.
السخجرات, اإلدماف, أنػاع السخجرات, أسباب تعاشي السخجرات, آثار تعاشي   تاحية:الكمسات السف

 السخجرات, عبلمات متعاشي السخجرات, السخجرات في اإلسبلـ.
ABSTRACT 

The study aims to identify the problem of drug abuse and its types, the 

harmful causes of drug abuse, and its effects on the abusers, the family 

and society, as well as ways of prevention and treatment. This study also 

came out with some recommendations and proposals for the prevention of 

drug danger and treatment methods for drug addicts, such as the 

establishment of treatment centers and the establishment of a database 

and extensive information about drugs that keep pace with recent studies 

and what is published on this subject. 

Keywords: drugs, addiction, types of drugs, causes of drug abuse, effects 

of drug abuse, signs of drug abusers, drugs in Islam. 

 مقجمة 
السخجرات لضدت كلضجة ىجا العرخ كلكشيا ليا جحكرىا القجيسة في التاريخ فقج تع اكتذاؼ  
السخجرات عغ شخيق الرجفة مغ قبل الخعاة الحيغ شاىجكا تغضخ حالة الحضػانات إذا ما أكمت مغ 
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ـ الدضصخة كالتخاخي في مذضتيا مسا جعل الخعاة شجخة معضشة حضث تطيخ عمضيا عبلمات عج
ييتسػف بيحه الطاىخة حضث اكتذفػا أف أكراؽ الذجخ ىي الدبب في حالة الحضػانات الغضخ سػية 
ككحلظ  أثشاء بحث اإلنداف عغ قػتو الضػمي  بضغ األشجار كالشباتات في الغابات كأكتذف أف 

عمضو البيجة كالدخكر كمع مخكر الػقت أخج  بعس األكراؽ أك الشباتات تخفف مغ آالمو كتجخل
يدتعسميا في عبلج األمخاض  كتغضخ حالة العقل كالحذ كاإلدراؾ  كقج اىتع الدحخة بيحا 
االكتذاؼ فاستخجمػىا  لمعبلج فى الصب الذعبي. كحلظ استخجمت األعذاب السخجرة السػجػدة 

ذضر كاألفضػف كأكراؽ الكػكا السػجػدة في الصبضعة قجيسا لتغضضخ السداج كالحالة الشفدضة مثل الح
في أمخيكا الجشػبضة, كعمى كجو الخرػص األفضػف الحؼ كاف يدتعسل كجكاء, كسا استخجمت 
ألضاؼ الحذضر في صشاعة السشدػجات, كالحباؿ كاستخجمت كحلظ في االحتفاالت في كثضخ مغ 

مغ نتائج ىحا الػلع ذكخت فى مجتسعات العالع القجيع. ككاف العخب قبل اإلسبلـ مػلعضغ بالخسخ ك 
 شعخىع ككصف أقجاحيا كمجالديا. 

كفي العرخ الحجيث ىشاؾ بعس األنػاع مغ السخجرات تدتخجـ في الصب كفق الذخكط معضشة إذا 
خالفيا شبضب أكصضجالني يربح مخالف لمقانػف كانتذخت السخجرات كتعتبخ السخجرات خصخ الفخد 

 تساعي كخاصة فئة الذباب الحيغ ىع عساد السدتقبل.كاألسخة كالسجتسع كتيجد األمغ االج
كلمسخجرات استعساالت مذخكعة ال غشى لمبذخ عشيا في أغخاض الصب, مثل استخجاميا في 
التخجيخ كتخكضبة العجيج مغ األدكية كالسػاد الصبضة. كإذا أسيء استخجاميا فإنيا تجخل تحت شائمة 

 (.58ص1991ارا أك تعاشي. )عسخكص,التحخيع, سػاء كاف إنتاجا أك ترشضعا أك اتج
 مذكمة الجراسة 
شيج مػضػع السخجرات تدايج االىتساـ بجراستو مغ الباحثضغ االجتساعضضغ كالشفدضضغ الرتباشو  

بعجد مغ السذكبلت الشفدضة, كاالجتساعضة الخصضخة ال لمسجمغ فقط بل لمسجتسع بأكسمو, لسا ليا مغ 
السجتسع كافة, كنتضجة لسا تذكمو السخجرات مغ مخاشخ جسة تأثضخات سمبضة تيجد الفخد كاألسخة ك 

عمى اإلنداف, بسا تدمبو مغ نعسة العقل لكػنيا تعصل القجرات البذخية كالتفكضخ كاإلدراؾ 
كاإلحداس كالتشبضو كالخبط كالتحمضل كاالستشتاج كاالتراؿ كالتػاصل, بضغ أفخاد السجتسع ككػنيا 

الدسع كالذع, ما يجعل مغ جدع اإلنداف جدجًا ببل عقل تعضق عسل مخاكد اإلحداس كالشطخ ك 
دائع الدعي إلشباع حاجتو الستدايجة مغ السخجرات, ما يتختب عمضو مغ تحصضع إرادتو كعجـ قجرتو 
عمى اتخاذ القخارات الرحضحة, لػجػد حاجد يعضق تجفق السعمػمات بذكل سمضع, ما يتختب عمضو 
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مذكمة السخجرات كاحجة مغ أكبخ اآلفات االجتساعضة جسمة مغ القخارات الخاشئة, "كتعتبخ 
 كأخصخىا عمى األفخاد كالسجتسعات مغ الشػاحي الرحضة كالسعشػية كالسادية.

مغ أثار تعاشي السخجرات ضيػر كافة الجخائع في السجتسع مثل الدخقة كالشرب كاالحتضاؿ 
الكبجؼ الػبائي. كمذكمة كالجخائع األخبلقضة كانتذار بعس اإلمخاض مثل االيجز كااللتياب 

 تعاشي السخجرات مذكمة اجتساعضة تيع السجتسع كالفخد كتسذ بقاء السجتسع كتيد كضانو.
فأصبحت السخجرات تذكل خصخا عمى السجتسع المضبي كخاصة االشفاؿ كالذباب اذ لع يجج 

حخافضًا يعضق الخعاية الحكضسة كالتػجضو الرالح خبلؿ ىحه السخحمة بالحات فإنو قج يدمظ سمػكا إن
نسػه نسػًا اجتساعضًا سمضسًا. الف الذباب ىع عساد األمة فتحزى قزايا تعاشي السخجرات بشرضب 
األسج مغ االىتساـ عمى السدتػيضغ السحمي كالعالسي؛ ألنيا تيجد فئة االشفاؿ الحيغ ىع عساد 

اسة, العغ السدتقبل مسا يجعل األىسضة بسكاف مػاجية ىحه السذكمة عغ شخيق البحث كالجر 
 شخيق القػة كالدضصخة كالقسع.

كالسجتسع العخبي المضبي مغ السجتسعات التي تعانى مغ خصخ آفة سسػـ السخجرات كذلظ لسا ليا 
مغ أثار سمبضة عمى نسػ كتقجـ السجتسع, ألنيا تيجد ىحه اآلفة أىع عشرخ في السجتسع, كىع 

ػد لمتعامل مع ىحه الطاىخة كالحج مشيا الذباب عمضو فإف السجتسع المضبي يدعى الي تػحضج الجي
لحساية ابشاءه كحساية مغ خصخىا كأثارىا الدمبضة كذلظ لمخفع مغ السدتػػ السعخفي لفئة الذباب 
لمسداىسة في بشاء كنسػ السجتسع المضبي كازدىاره. كأصبحت السخجرات تشتذخ سشة بعج سشة بضغ 

لمسخجرات مغ مشاشق إنتاجيا الى مشاشق بعس أفخاد السجتسع كذلظ بحكع مػقعيا كجكلة عبػر 
 استيبلكيا.

مغ خبلؿ اإلحراءات الػاردة في التقخيخ الدشػؼ لمجخيسة اتزح تشامي ضاىخة تعاشي السخجرات 
بضشسا سشة  224بمغ عجد الستعاشضغ  2009في السجتسع المضبي, حضث أثبت اإلحراءات اف سشة 

حالة كسشة  160بمغ عج الستعاشضغ  2013أما خبلؿ سشة  148بمغ عجد الستعاشضغ  2010
 27بمغ عجدىع  2014حالة تعاشي اد يمحط اف حاالت التعاشي خبلؿ سشة  254بمغ  2012

بمغ حاالت تعاشي  2016حالة تعاشي أما سشة  160بمغ  2013حالة تعاشي كخبلؿ سشة 
خبلؿ سشة  حالة اما 33ـ بمغ حاالت التعاشي السبمغ عشيا 2017حاالت أما سشة  10السخجرات 
 حالة تعاشي. 30ـ بمغ عجد الستعاشضغ 2018
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كفي نفذ التقخيخ اذ يمحع اف حاالت تعاشي الخسػر أك ترشضعيا كاالتجار بيا بمغ عجد الحاالت 
حالة  210ـ 2017ـ بضشسا الحاالت السبمغ عشيا سشة 2016حالة خبلؿ سشة  222السبمغ عشيا 
 حالة .   290عشيا  بمغ عجد الحاالت السبمغ 2018اما خبلؿ سشة 

فسغ خبلؿ اإلحرائضات التي صجرت مغ مخكد عبلج كرعاية كتأىضل السجمشضغ في لضبضا أف ندبة 
% 14( نديل أؼ بشدبة 845سشة يبمغ عجدىع حػالي) 24–19الستعاشضغ مغ الفئة العسخية مغ 

 . 2005إلى  2000مغ حاالت الجخػؿ خبلؿ الدشػات الدتة مغ سشة 
تعتبخ مغ العػامل السداعجة كالجافعة لطيػر كافة الجخائع في السجتسع مثل فتعاشي السخجرات 

الدخقة كالشرب كاالحتضاؿ كالجخائع األخبلقضة كانتذار بعس اإلمخاض مثل االيجز كااللتياب 
الكبجؼ الػبائي. كمذكمة تعاشي السخجرات مذكمة اجتساعضة تيع الفخد كالسجتسع كألنيا تسذ بقاء 

 انو. السجتسع كتيد كض
فأصبحت السخجرات تذكل خصخا عمى السجتسع العخبي, كخاصة الذباب إذا لع يجج الخعاية 
الحكضسة كالتػجضو الرالح خبلؿ ىحه السخحمة بالحات فانو قج يدمظ سمػكا انحخافضا يعضق نسػه نسػا 

 (.1996اجتساعضا سمضسا)حػس, 
السعاصخة كالستصػرة كالشامضة كالسخجرات كاحجة مغ أخصخ السذكبلت التي تػاجو السجتسعات 

كالخيفضة كالحزخية كالبجكية فيي تيجد البذخية ككل كبذكل مخضف كبدخعة محىمة في مختمف 
أنحاء العالع كانتذخت بضغ الحكػر كاإلناث في مختمف األعسار كمغ السؤسف أف الذباب المضبي 

ت السخجرات قزضة كاألمة العخبضة عمى كجو الخرػص يتداقصػف في ىاكية السخجرات فأصبح
أمة يتحػؿ شبابيا الى كع ميسل القضسة لو كال ججكػ مشو. كلسػاجيتيا عمى السدتػػ الػششي 
كالجكلي لسا ليا العجيج مغ السزار عمى الفخد كاألسخة كالسجتسع كعمى مختمف السدتػيات 
جراتو االقترادية كالرحضة كاالجتساعضة, لكغ أكثخ أضخارىا تشرب عمى عقل اإلنداف كعمى ق
 (.2002اإلنتاجضة كاإلبجاعضة كنيايتيا مخيخة فإما الدجغ أك السدتذفى أك القبخ )القخشي, ع ـ . 

 أىسية البحث 
تبخز أىسضة ىحا البحث مغ خبلؿ مػضػعو, كالحؼ يدمط الزػء عمى تعاشي السخجرات األسباب 

لسجتسع باستسخار لمبحث كاألثار دراسة نطخية في السجتسع. كتأتي الجراسة الشطخية أيزا لحاجة ا
عغ الحمػؿ لمحج مغ السخجرات كالتي تسثل خصخ عمى الفخد كاستقخار السجتسع ككل مغ خبلؿ ما 
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يدببو مغ آثار عمى جػانب مختمفة كاالنحخافات الفكخية كالسذاكل االجتساعضة كالشفدضة, 
 كاالقترادية.

حطضت باىتساـ الستخررضغ  تعتبخ مذكمة تعاشي السخجرات مغ أىع السذكبلت العالسضة التي
في العجيج مغ السجاالت كاحتمت مكاف الرجارة بضغ السذكبلت التي تعاني مشيا السجتسعات 
 السعاصخة برفة عامة كمجتسعشا المضبي برفة خاصة كلسا ليا مغ تأثضخًا عمى تقجـ مجتسعشا.

يخز مػضػع  تبخز أىسضة ىحه الجراسة في تدكيج السكتبات بذكل عاـ بجراسات عمسضة فضسا
 الجراسة الخاىشة, حضث يعتبخ مػضعًا حضػيًا يخغب الباحث في إضياره كإبخازه لمسجتسع.

االىتساـ الستدايج بيحه الجراسة استكساال لجيج عمسي كبضخ بحؿ مغ قبل السسارسضغ السيشضضغ 
لى كالستخررضغ تتسثل في الجراسات كالبحػث الشطخية كالتصبضقضة التي تذضخ بذكل أك بآخخ إ

 أىسضة التعخيف بطاىخة السخجرات كالحج مشيا بيجؼ حساية االفخاد كالسجتسعات.
لع يعج يقترخ ضخر السخجرات عمى فئة مغ السجتسع دكف األخخػ كإنسا ىػ كالشار في اليذضع  

غجػ يجخل الى السجرسة الثانػية كالجامعات كالسعدكخات كشخؽ أبػاب الجكر كالقرػر كاألكػاخ 
 ببل استثشاء. 

كمذكمة تعاشي السخجرات تعج مغ اخصخ السذكبلت االجتساعضة التي تعانى مشيا معطع دكؿ 
العالع, الستقجمة كالشامضة عمى حج سػاء, كالتي يديج مغ خصػرتيا تدايج حجسيا يػما بعج يػـ,  
لحلظ فقج نالت ضاىخة تعاشي السخجرات, كاالعتساد عمضيا, اىتساما كبضخا عمى صعضج الجكؿ, مغ 

ل اليضئات كالسؤسدات الخسسضة كغضخ الخسسضة في كل بمج كلع تتػانى اػ دكلة مغ دكؿ العالع قب
عغ كضع أحكاـ رادعة لتجارة السخجرات كمتعاشضيا, كذلظ مغ أجل بشاء مجتسعاتيا بحضث تكػف 

 قادريغ عمى العسل كاإلنتاج كمػاجية ضخكؼ الحضاة السختمفة .
جيج مغ السؤتسخات كالشجكات كالسمتقضات العمسضة عمى السدتػػ كألىسضة ىحه السذكمة فقج عقجت الع

الجكلي, حضث تػصمت الى إبخاـ اتفاقضات كقػاعج نسػذجضة, ككضع خصط كاستخاتجضات لمػقاية 
 (.4كالسكافحة )الكتاب الدشػؼ لمذخشة: ص

 أىجاؼ البحث
 السخجرات. التعخؼ عمى أسباب تعاشي

 ت. التعخؼ عمى أعخاض الستعاشضغ لمسخجرا
 التعخؼ عمى بعس أنػاع السخجرات. 
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 التعخؼ عمى حكع تعاشي السخجرات في اإلسبلـ. 
 اقتخاح سبل الػقاية مغ تعاشي السخجرات.

 تداؤلت البحث
 ماىي أىع أسباب تعاشي السخجرات؟
 كضف تكػف أعخاض متعاشي السخجرات؟ 

 ماىي أنػاع السخجرات؟ 
 ما حكع تعاشي السخجرات في اإلسبلـ؟ 

 سبل الػقاية مغ تعاشي السخجرات؟  ماىي
 مشيجية البحث

يجخل ىحا البحث ضسغ البحػث الػصفضة التحمضمضة كذلظ لػصف كتقضضع خرائز ضاىخة تعاشي 
السخجرات في لضبضا  كأسبابيا كآثارىا لضتع تحمضميا كتفدضخىا, كحلظ استخجاـ السشيج التاريخي كاجخاء 
 األسالضب التاريخضة لمتحقضق في االحجاث الساضضة ذات الرمة بالسجتسعات البذخية مع كجػد

 أسمػب عمسي. 
 السرصمحات كالسفاىيع

 كردت في ىجا البحث عجة مفاىضع كمرصمحات كاىع تمظ السفاىضع ما يمى:
 تعخيفات السخجرات:

ال يػجج تعخيف معضغ لمسخجرات كيخجع ذلظ لبلختبلؼ بضغ العمساء كاختبلؼ التخررات  
السختمفة, كيعتبخ التعخيف مغ العمسضة, كتصػر السادة السخجرة كتصػرىا عبخ الدمغ كأنػاعيا 

األمػر السيسة التي تداعجنا في فيع مذكمة السخجرات كتبرضخ اإلفخاد بسجػ خصػرتيا كأثارىا 
 السجمخة كالتعخيف بخصػرتيا يدعجنا عمى التحرضغ كالػقاية مشيا.

ذعػر لغػيا ىي الكدل كالفتػر كاالستخخاء, كيتدبب ذلظ في الشعاس كالشػـ كفقجاف ال السخجرات: 
 ( 33ؼ: ص1992كاإلحداس كعجـ تحسل السدؤكلضة كالبلمباالة.) يدخػ, 

 التعاشي: لغػيا, تشاكؿ ما ال يحق كال يجػز تشاكلو.)ابغ مشزػر(.
تعخيف األمع الستحجة لمسخجرات: كل مادة أك مدتحزخة تحتػػ فضيا مػاد مشبية أك مدكشو مغ 

رشاعضة أف تػدؼ إلى حالة التعػد أك شأنيا أذا استخجمت في غضخ األغخاض الصبضة أك ال
 اإلدماف عمضيا مسا يزخ بالفخد جدسضا كنفدضا ككحلظ السجتسع. 
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السخجرات اصصبلحا: ىػ كل ما يتختب عمى تشاكلو أنياؾ لمجدع كتأثضخ عمى العقل حتى يكاد 
 يحىب بو.

تق مشيا أك تعخيف عمع األدكية: بأنيا السدتحزخ السدتخمز مغ الشباتات أك الحضػانات أك مذ
 مخكب مغ السػاد الكضسضائضة كالحؼ يؤثخ عمى اإلنداف أك الحضػاف سمبا اك ايجابا.

تعخيف اإلدماف: بأنو حالة التدسع الجكرؼ أك السدمغ الحؼ يؤثخ عمى الفخد كالسجتسع مغ جخاء 
 ص(.2007, 2006التعاشي لمعقار الصبضعي أك الرشاعي )بضخػ:

مغ السػاد تدبب اإلدماف كتدسع الجياز العربي تجاكليا أك  ىشاؾ مجسػعة التعخيف القانػني:
زراعتيا أك ترشضعيا إال ألغخاض يحجدىا القانػف كال يدتعسل إال بػاسصة مغ يتع التخخضز لو 

 (.20ص1985بحلظ ) سمدمة الجخيسة: 
 اإلدماف:

أك مرشع  ىػ حالة دكرية أك مدمشة تمحق الزخر بالفخد كالسجتسع كتشتج مغ تكخار عقار شبضعي
كيتسضد بخغبة قيخية أك ممحة تجفع السجمغ لمحرػؿ عمى العقار كاالستسخار في تعاشضو كبأؼ 
عادؿ  كسضمة مع زيادة الجخعة كيصمق عمضو االعتساد عمى السخجرة كالحاجة إلضيا بذكل كمشتطع. )

 (.19, ص1982الجرامر: 
 التعخيف المغػي:

التخجيخ كالحؼ يعشى )الدتخ( أؼ أنو يدبب الفتػر كمسة مخجر أتت مغ المفع )خجر( كمرجره  
 كالكدل كيعصل الجدع عغ أداء كضائفو كيعصل اإلحداس كالذعػر.

 التعخيف العمسي لمسخجرات:
ىي مادة كضسضائضة تدبب فى الشػـ كالشعاس كغضاب الػعي السرحػب بتدكضغ األلع لحلظ ال تعتبخ 

يف العمسي مغ السخجرات بضشسا يعتبخ الخسخ مغ مغ السشذصات كال العقاقضخ اليمػسة كفق التعخ 
 السخجرات . 

 :التعخيف الصبي
ىي كل مادة سػداء كانت أك كضسضائضة أك مخكبة ذات خػاص معضشة تؤثخ عمى تعاشضيا كتجعمو 
مجمشا الإراديا عمضيا باستثشاء تعاشضيا ألغخاض العبلج مغ بعس األمخاض كحدب األشخاؼ 

)سػسغ شاكخ: تعاشي سػاء كاف أك صحضا أك اجتساعضا الصبي كتذكل ضخرا عمى الس
 (.172ص
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 :عخفيا الجكتػر دمحم الغداؿ
ىي كل مادة أصميا نباتي أك كضسضائي مرشع يشتج عغ تعاشضيا فقجاف كمى أك جدئي لئلدراؾ 
.)دمحم برفة مؤقتة كتحجث فتػرا في الجدع كتجعل اإلنداف يعضر في خضاؿ كقػعو تحت تأثضخىا

 (.87:ص2007 عادؿ الغداؿ
 أنػاع السخجرات:

السخجرات تتعجد أنػاعيا كأشكاليا حتى أصبح مغ الرعب حرخىا كتختمف باختبلؼ الشػع 
كالسرجر كمغ ناحضة تأثضخىا عمى اإلنداف كمدسضاتيا كأكصافيا كترشضفاتيا, كال يػجج اتفاؽ مػحج 

اإلنتاج, كبحدب  حػؿ ترشضف السخجرات كمغ أشيخ ترشضفاتيا بحدب تأثضخىا كبحدب شخيقة
اإلدماف الشفدي كالعزػؼ, حدب المػف كترشضف مشطسة الرحة العالسضة, كبحدب التخكضب 

 الكضسضائي  كنتشاكليا حدب شخيقة اإلنتاج.  
 حدب شخيقة االنتاج :

 الشباتات الصبضعضة السخجرة. -1
 السخجرات السدتحزخة مغ الشباتات الصبضعضة. -2
 السخجرات الرشاعضة أك التخمضقضة.  -3

)كىى الشباتات التي يحرل عمضيا اإلنداف مغ الصبضعة دكف   أكل: الشباتات الصبيعية السخجرة:
 أجخاء اػ إضافات أخخػ كمشتذخة في مشاشق مختمفة في بعس أنحاء العالع(.

 .الخذخاش: 1
نبات الخذخاش استخجمو الفخاعشة فى العسمضات الجخاحضة ككاف اإلنداف القجيع يتشاكؿ عرضخه 

مغ األلع الشفذ كعجـ االستقخار االنفعالي كألسباب ديشضة  كيدرع فى عجة دكؿ  لمتخمز
ىي اليشج كتخكضا كإيخاف كبمغاريا كاالتحاد الدػفضتي سابقا 1953الستخجامو شبضا شبقا لبختػكػؿ  

كالضػناف كيػغدبلفضا إال أنا دكؿ أخخػ تدرعو في السشصقة بصخؽ غضخ شخعضة مثل أفغاندتاف التي 
شغ سشػيا أغمبيا يتع االتجار بصخؽ غضخ شخعضة فضو كسا يدرع فى صعضج مرخ  4100مشو تشتج 

 بصخؽ غضخ شخعضة كيدتخخج مشو األفضػف اليضخكيغ كالسػرفضغ كالكػدايضغ كالبضضافخيغ.
 .القشب اليشجؼ:2 
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 كيدسى بالقشب اليشجؼ ندبة إلى اليشج كيدسضو العخب بالذيشجانج كفى أمخيكضا بالساريػنا أك
الساريجػانا أما عغ كمسة حذضر فيي كمسة عامضة تدتخجـ في مرخ كبعس الجكؿ األخخػ 

  ( 2008. 46.45. )جبخ:الذباب الجامعي صكتختمف مدسضاتو مغ دكلو ألخخػ 
    امتار. 6متخ إلى  2كىػ نبات يشسػ في مشاشق معتجلة كشػؿ الشبتة حػالي 

 (1988)بػكمى :دمذق
الكثضخ مغ األماكغ خاصة في اليشج التي شيجت أكؿ ضيػر لو عشج كىػ نبات يشسػ  فصخيا في  

اليشػد يذخبػنو مشقػعا في الذاؼ كسا يشسػ في شساؿ كغخب كجشػب أفخيقضا كيعضر في معطع 
 األجػاء كالصقػس كيتع تعاشضو عغ شخيق األكل أك السزغ. 

يبمغ شػلو قامتضغ كعخيس األكراؽ, كالثاني فيػ صغضخ لو أكراؽ صغضخة تدسى الحذضر كيصمق 
عمضو اسع الذيجانج كأجػده الدغبى كاليشجؼ ثع الخكمي, كىشاؾ ثبلث أنػاع لمحذضر, كسا يفضج 
رشضج غازؼ الحذضر الحػ يدرع في مرخ كىػ مدكخ ججا, القشب السدتشبت في أكركبا, 

لضاؼ لرشاعة الخضػط كاألقسذة, كالقشب السدتشبت, في اليشج كيدسى بالقشب كيدتخخج مشو األ
 اليشجؼ أك بالذيشجانج كشبضو بالشػع السرخؼ. 

 كيحتػػ القشب اليشجؼ عمى العجيج مغ السخكبات الكضسضائضة مغ بضشيا خسذ مػاد فعالة:
 (a-9thc)-دلتا تخانذ تتخاىضج رككابشضشػؿ  1-

 .(a-8-thc)-2 
the acid-3 

 .cannabinol (cnb) الكانبضشػؿ:-4
 cannabidol.  (cnb) الكانبضجيػؿ:5-

كالقشب لو نػعاف الحكخ أك األنثى كالفخؽ أنا األنثى أشػؿ مغ الحكخ  كفخكعيا أكثخ كلػنيا فاتح 
 (.      46.45: ص2008)جبخ دمحم,  عغ الحكخية
 كمغ أنػاعو:

القشب اليشجؼ كاإلزىار كالثسار مػجػدة في نياية فيػ ساؽ كأكراؽ  . عذب القشب )الحذضر(:1
العذب كتجفف ىحه األجداء كتقصع ألجداء صغضخة كتزغط عمى شكل قػالب كيصمق عمضيا 

 (.1988) بػكمى:دمذق.)الساريجػانا(ا.
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يدتخخج مغ القشب بتقصضخه لعجة مخات كيكػف لػنو اسػد لدج تتػاجج بو ندبة عالضا زيت القشب: 
سى( فيي مغ اخصخ السخجرات ألنيا ال تحكب في الساء فيي كتػضع -اتر -مغ السخجر )تى

 قصخة  كاحجة عمى الدضجارة أك تجىغ اك يزاؼ لصعاـ أك الذخاب.
كيدتخخج عغ شخيق جسع السفخزات الخاتشجضة لمشيايات السثسخة كالسدىخة لشبات القشب التشج القشب: 

 اؼ إلضيا الذسع  الخاتشج لو أنػاع الشػعاليشجؼ فضتع تجفضفيا كجعميا في قػالب مزغػشة يز
)السشطسة  األسػد  يػجج في الباكدتاف كأفغاندتاف كنضباؿ مائل لبلحسخار مغ لبشاف لبلخزخار مغ

 (.1993العخبضة :
كضمػ جخاـ خبلؿ  78401,214أما في لضبضا فقج بمغ ما تع مرادرتو مغ مادة راتشج الحذضر 

الخقع يسثل مجيػدات جياز مكافحة السخجرات فقط أف كىحا  2008الى نياية  2000الفتخة 
( مائة 196.003.035القضسة اإلجسالضة لمكسضة السزبػشة مغ ىحا السخجر تداكػ مايقخب مغ )

 كستة كتدعػف ممضػف كثبلثة أالؼ كخسدة كثبلثػف ديشار لضبي.
غ الدضقاف يتع التعاشي الشبات عغ شخيق األكل أك السزغ أك عغ شخيق تجخض  :شخؽ التعاشي

أك األكراؽ أك الدىػر السجففة أك بعج تقصضعيا أك شحشيا حضث يكػف تأثضخىا أقػػ كلػحع أف 
) جبػر دمحم: الشبات الحػ يشسػ في السشاشق الحارة أصمح لمتعاشي حضث يدداد إفخازاتو الخاتشجضة 

 (.  47ص
ديو كآخخكف ص )ن : يجخغ عادة مع الجخاف بربو عمى الدضجارة أك مع الصعاـزيت القشب
235,236). 
 .القػػػات:3
 (.48: ص2009)جبخ, ىى نبات أشجاره صغضخة كأكراقو خزخاء  داكشة مثل كرؽ العفز ك  

مضبلدؼ كىػ عبارة عغ أكراؽ شجضخة مغ  525انتقمت زراعة القات مغ  الحبذة إلى الضسغ عاـ 
متخ, القات نبات ال يديج ارتفاع شجختو  1-2الفرضمة الحخابضة كىى شجضخة ال يتجاكز ارتفاعيا 

 (.92,93ص1988)بػكمى: عغ الستخ الػاحج 
يا اخصخ مذخب بالحسخة مذخشخة جػانبو كىػ كثضخ األغراف ذات أكراؽ تذبو أكراؽ المضسػف لػن
 (.18)مذكمة السخجرات كاإلدماف ص كليا رائحة عصخية كىػ يؤثخ عمى الجياز العربي

 شخؽ التعاشي القات:
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يتع التعاشي عغ شخيق التخديغ حضث تسزغ أكراؽ القات مجة شػيمة عغ شخيق االستحبلب 
يذخب الستعاشي الساء البارد كالسثمجات بجمدة جساعضة, كتتخؾ بالفع كيدتحمبيا مغ كقت ألخخ, ك 

لتحمضو محاقيا كعشجما ال تبقى سػػ األلضاؼ يمصفيا في إناء مغ الشحاس أمامو يدسى السجخل ثع 
-1985)مرضقخ.  يعػد مزغ أكراؽ ججيجة حتى انتياء الجمدة ككحلظ عغ شخيق التجخضغ.

 (13,51ص
 . الدكخاف: 4

اء  كىػ مغ الشباتات الصبضة اليامة نطخا الحتػائو ىػ عبارة عغ نبات عذبي مشتذخ في الرحخ 
عمى ندبة كبضخة مغ مادة اليضػسضامضغ كىػ مدكغ لآلالـ كمشػـ خفضف كمزاد لمتذشج  

 كالتقمرات كمدكغ لمدعاؿ.
 . الجاتػرة :5

كىى نباتات تشتذخ زراعتيا في الرحخاء كالحقػؿ عمى حج سػاء كيدرع كشبات شبي كيدتخخج 
بلصة الجاتػرة كىى مادة مخجرة كسامة كقاتمة تدتخمز مغ البحكر كاألكراؽ مشيا مادة ىي خ

كتدتخجـ تحت إشخاؼ شبي بشدبة مخففة ججا في عبلج الخبػ كالخكماتضـد كأمخاض الرجر 
 .كاإلكثار مشيا ضار ججا كمزعف لمقمب

تبغ : تػضع مع الصعاـ أك تحخؽ أكراقيا أك تدتشذق كاألبخخة أك تػضع مع الشخؽ تعاشضيا
 (.312,317)البار.ص كالحذضر كتجخغ اكعغ شخيق البمع

 . البانجػ :6
كىػ نبات أشبو بأكراؽ السمػخضة الكبضخة يجفف كيجخغ كيؤدػ إلى أضخار صحضة بالفخد كالسجتسع 
 كيؤدػ إلى ذىاب العقل كالذعػر بالفتػر في الجدع كالعزبلت يدرع في الخيف مرخ  بكثخة.

 (.49,48: ص2008)جبخ,  عغ شخيق التجخضغ كالدجائخ كيتع تعاشضوشخؽ التعاشي: 
 .الكػكا :7

تشسػ أشجار الكػكا عمى ارتفاع يتخاكح ما بضغ متخيغ كستة أمتار كيجخػ قصفيا بػاسصة الضج 
)دمحم  )األكراؽ( كل ثبلثة أشيخ ابتجاء مغ الدشة الثانضة مغ حضاة الذجخة ))تذبو شجخة القات((

 (.280,281: ص 1989البار, 
ىى احج الشباتات الصبضعضة السخجرة التي عخفيا االنداف مشح القجـ  كيتع تعاشضيا عغ شخيق مزغ  

 ثسارىا كأكراؽ  الشباتات الخزخاء.
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كسا كاف يفعل اليشػد الحسخ لتحسل مذاؽ الحضاة الرعبة كتدرع في الجباؿ االنجيد كبػلضفضا 
ت خبلؿ الدشة الػاحجة كعسخىا الستػسط كجباؿ اليشج كتثسخ أشجاره مابضغ  ثبلث إلى أربعة مخا

 (.49)جبخ: ص عاما, كيدتخخج مشو الكػكايضغ كالشػفػكايضغ كمذتقاتيا20
 شخيقة تعاشضو:

 . يتع التعاشي عغ شخيق مزغ أكراقة.1
 . عغ شخيق الذع كاالستشذاؽ. 2
 . عغ شخيق الحقغ تحت الجمج أك في الػريج بعج أذابتو بالساء يخمط باليخكيغ.3
بعس العاىخات عغ شخيق السيبل كمبػس ميبمي أك الذخج أكحقشو بيسا كحقشة ميبمضة أك . 4

 (. 102: 1991)إبخاىضع الذخقاكؼ,شخجضة 
 ثانيا :السخجرات السدتحزخة مغ الشباتات:

كىى تمظ الشباتات التي استخمرت مغ الشباتات الصبضعضة كذلظ عغ شخيق إدخاؿ عمضيا تعجيبلت 
 ا أك إضافة عمضيا مػاد أخخػ.أك كعغ شخيق معالجتي

 األفضػف: 1-
يعج األفضػف مغ أقجاـ األدكية التي استخجميا االنداف  كأكؿ اشارة  لو ما جاء في لػحة سػمخية 

 (. 55: 1991)الذخقاكؼ, قبل السضبلد ككانػا يدسػنو "نبات الدعادة"  4000ككاف ذلظ سشة 
مى  ليجه الذجخة كلكغ  انتذخت  مشج أزمشة السػشغ األصمى: تعتبخ أسضا الرغخػ السػشغ اال ص

سحضقة  في العخاؽ كإيخاف كمغ ثع انتقمت إلى  أفغاندتاف  كشبو القارة اليشجية ثع انتقمت فى بقاع 
 العالع في لبشاف كاإلكػادكر كبضخك االتحاد الدػفضتي كاليشج كتخكضا.

 (. 80-79: ص  1988) دمحم البار, 
 البشضة المدجة السدتخخجة مغ تذخط ججار ثسار الخذخاش: ىػ تمظ العرارة ألفضػف ا

( الغضخ ناضجة كيدتخجـ في االغخاض الصبضة لتدكضغ اآلالـ بعج الجخاحات الكبضخة كفى  )أبػ الشـػ
)الخذخاش( اإلدماف يحتػػ عمى مػاد مدكشة كمدكخة كمخجرة أىسيا الكػدائضغ كالبضافخيغ 

عع السمسذ لدجا مصاشا لػنو بشي يسضل لبلسسخار كلو كالسخكفضغ كغضخىا  كالصازج مشو يبجك نا
رائحة خاصة كخيية كمحاقو قابس شجيج السخارة كنجج أسشاف مجمغ األفضػف سػداء كيسكغ أف 

 (.49: ص 2008) جبخ,  تحجث ليا تأكل مغ اثخ تخكضد السخجر
 شخؽ تعاشضو: 
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 إضافة قصعة مشو الى القيػة -أ
 استحبلبو كمرو بالفع -ب
 األفضػف  تجخضغ -ج
 عغ شخيق الحقغ تحت الجمج بعج اذابتو فى محيب.-د
 الحذضر:- 2
 يدتخمز الحذضر مغ القسع الشباتضة الشامضة لشبات القشب كالتي تحػػ األكراؽ كالدىػر كالبخاعع. 

أف الحذضر كسدكغ لبلالـ العربضة كلتديضل الػالدة كفى داء الكمب كالتضفػس كيفضج رشضج غازؼ: 
 لعبلج اآلالـ العربضة.حدغ محسػد ي يتعحر استعساؿ األفضػف فضيا, كاستخجمو كاألمخاض الت

فضدتعسمػه لضديل عشيع أحدانيع كلضذعخكا بالدخكر  يكػف تأثضخه عمى الستعاشػف أضخار التعاشي: 
كيكػف كإذا زادت كسضة الحذضر الستعاشاة  يخػ السخء أشضاء غخيبة خارقة كخضالضة  كيحجث لو 
ىضجاف  كسكػف كثقل فى الخأس كنعاس كقج يشذ فى اغمب األحضاف كأيزا زيادة ضخبات القمب 

   .ساعة 24كالرجاع كالقي كيعػد إلى حالة الصبضعضة بعج 
كيذعخ بعس الشاس بأنيع قادركف عمى عسل اػ شي كأحضانشا يثخثخكف كيزحكػف أكثخ مغ 
السعتاد كتجعل الحذضر متشاكليا جائعا, كتختفع معجؿ نبزو, كتؤدػ الى احسخار في العضشضغ كثع 

%مغ القصخاف أكثخ مغ الجخاف 50يذعخ بشعاس كقمة الشذاط كدخاف الحذضر يحتػػ عمى 
ف تعاشي الحذضر يديج مغ سخشاف الخئة كالتياب القربات اليػائضة السدمشة التعاشي كبجلظ فا

السدتسخ لو يدبب اإلدماف كازدياد في معجؿ الشبس كيؤثخ عمى كضضفة التشدضق لمجياز الشفذ 
 لمجدع كىجه الػضضفة ميسة كتطيخ جمضا عشج قضادة الدضارة أك تذغضل آلة مضكانضكضة.

 شخؽ تعاشضو: 
التجخضغ بػضعيا في لفافات سجائخ كرقضة أك تصبخ مع الصعاـ أك تسزغ كتؤكل أك  عغ شخيق

 .(234) نديو كآخخكف .ص يجخغ عادة مع الجخاف 
 اليػػػػػػضخكيغ:-3

كىػ مذتق شبو صشاعي مغ السػرفضغ كيفػؽ فعالضتو مغ مختضغ إلى عذخة مخات كفقا لمسقاديخ 
) أبػ الخكس: السدتعسمة كيعتبخ أكثخ السخجرات خصػرة في العالع كذلظ لدخعة اإلدماف عمضو 

 (.15ص
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لفخس كىػ مغ السدكشات االفضػنضة  القػية السؤثخة عمى كافة مدتػيات السخ كلو عجة أسساء مشيا ا
اخترار السسو كىػ أخصخ أنػاع السخجرات السذتقة مغ األفضػف   hىػ أك الحراف أك الػالج أك 

مغ السخفضغ بصخؽ كضسضائضة مختمفة بعج إضافة حامزي ألخمضظ الثمجي ككخبػنات  كيدتخخج
ص  2008)جبخ, الرػديػـ كحامس الكمػريظ كالكحػؿ القصخاف مسا يؤدػ الى كجػد شػائب 

52.) 
كضمػ  256.161صل حجع ما تع مرادرتو مغ مادة اليضخكيغ في الجساىضخية الى حػالي حضث ك 

كىجا الخقع يسثل مجيػدات جياز مكافحة   2008الى نياية2000جخاـ  خبلؿ الفتخة مغ 
(( أثشى عذخ ممضػف 12.808.050السخجرات فقط  كالكسضة السزبػشة تعادؿ ما قضسة ))

 يشار. كثسانسئة كثسانضة أالؼ كخسدػف د
 أضخار الييخكيغ: 

(ساعات كتأثضخ اليضخكيغ يتزسغ ارتفاع 6-4عشجما تؤخح كإبخة فأنيا تعصى شاقة تجكـ مغ)
السداج كالتخمز مغ األلع كقج يراحبيا الجخاف كالسخاجعة كعجـ الشػـ كفقجاف التػازف كفقجاف 

( aidsنقز السشاعة )التخكضد كالذيضة الجخعة الدائجة تدبب السػت كأحج أسباب انتقاؿ مخض 
يأتي عغ شخيق استخجاـ االبخ في تعاشي اليضخكيغ, بدبب االستخجاـ التبادؿ لئلبخ بضغ 
الستعاشضغ .كتذضخ الجراسات أف الستعاشي لميخكيغ كثضخا ما يقع فخيدة لئلباحضة الجشدضة مسا يديج 

 مغ احتساؿ انتقاؿ مخض االيجز لجيو.
 .(235,236)نديو حسجؼ كآخخكف .ص 

 ػخؽ تػعاشػضو:شػ
 .عغ شخيق الفع 1
 .عغ شخيق التجخضغ مباشخة أك خمصو مع الدجائخ السرشػعة مغ التبغ أك الشخجضمة )الذضذة(.2
 .عغ شخيق الحقغ في الػريج أك تحت الجمج بعج إذابتو في الساء.3
 عغ شخيق االستشذاؽ.4
يدخغ القرجيخ مغ  .مصاردة التشضغ: ىي شخيقة يػضع اليضخكيغ عمى قصعة مغ القرجيخ ثع5

 .األسفل فضتصايخ الغبار كيقـػ السجمغ بسصاردة دلظ الغبار شسا عغ شخيق األنف
 (.151-147ص1988)دمحم البار:  
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 الكػكاييغ:-4
 سشة قبل السضبلد كال يداؿ يدتعسل حتى اآلف.500عخؼ عشج اليشػد االنكا ىجا الشبات مشح

 (     1988:92,93)ناصخ بػكمى, 
 كيدرع في أمخيكضا الجشػبضة كبضخك كبػلضفضا ككػلػمبضا كأالكػادكر كسػمصخة كسضبلف     

)احسج شخؽ تعاشضو :عغ شخيق مزغ األكراؽ, عغ شخيق الذع ,عغ شخيق الحقغ تحت الجمج. 
 (18أبػالخكس :ص

أسساء الكػكايضغ مغ السشذصات كالسشبيات القػية أك السشعذة لمسخ كالجياز العربي كلو عجة 
 (.53) جبخ دمحم جبخ: ص  الكػكايضغ أك الكػؾ أك التػت أك الفتاة أك الخقاقة أك الثمج األبضس

الكػكايضغ مادة بضزاء المػف بمػرية الذكل تذبو الثمج, قابل لحكباف في الساء كإذا ما فخؾ 
ػكايضغ باألصابع ذاب بضشيا, تطيخ بممػرتو تحت السجيخ عمى ىضئة السخكحة, تدتخخج مادة الك
سع كأكراقو 150مغ شجخة الكػكا كتجسع أكراقو مختضغ في العاـ, كيرل شػؿ الذجخة الػاحجة إلى 

كل مجسػعة مغ سبع كرقات كاإلدماف عمى الكػكايضغ يدبب نقرا  شػيمة تكػف مغ مجسػعات
 سخيعا في الػزف كيدبب القي كزيادة في اإلحداس بالقمق.

ة الجدع كتدخع ضخبات القمب كتديج معجؿ التشفذ كتعصى كسضة قمضمة تخفع درجة حخار أضخاره: 
الذعػر بالثقة الدائجة كتجعل الفخد يذعخ باف لجيو شاقة اكبخ كالجخعات الدائجة تقػد الى التذشج 

  (. 236, 235)نديو كآخخكف: ص  كالرخع كالجمصة الجماغضة كالشديف الجماغي أك فذل القمب
 (17-18.)أبػ الخكس صلحقغ تحت الجمج: مزغ أكراقيا الذع أك اشخؽ تعاشضو

)دمحم سػيف في الػريج أك التجخضغ أك بسدجو مع بعس األشعسة أك عغ شخيق البمع 
(www.Elgazeera.net .)السخجرات كآفة العرخ 
الى   2000كضمػ جخاـ خبلؿ الفتخة مغ  36.688بمغت ندبة مآتع مرادرتو مغ مادة الكػكايضغ 

مجيػدات جياز مكافحة السخجرات الكسضة السزبػشة نعادؿ ماقضسة كىجا الخقع يسثل  2008
 (( اثشاف كعذخكف  ممضػف كاثشي عذخ ألفا كثسانسائة ديشار لضبي.22.012.800حػالي ))

  :ثالثا :السخجرات الرشاعية أك التخميقية
)) فيي تمظ السخجرات التي ترشع مغ مػاد صشاعضة أك كضسضائضة أك حسزضة سػاء مخجرة أك 
 ميجئة أك ميمػسة أك مشػمة أك عقاقضخ شبضة أخخػ ألتجخل في صشعتيا أعذاب شبضعضة ((
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عشجما  1936كىى مػاد لضدت مغ أصل نباتي بل حزخت صشاعضا كلع تكغ معخكفة حتى عاـ 
)أبػ الخكس: اكتذف عقار صشاعي ججيج في ألسانضا لتدكضغ اآلالـ بجيبل لسدتخمرات األفضػف 

 (. 19ص
كالسدكشات( كىى مجسػعة مغ –غ السخكبات مثل الباربضتػرات : )السشػمات فيي مجسػعة م

 األدكية السخجرة السدتحزخة كضسضائضا مغ حسس البابضتػريظ.
 كالسدكشات( -الباربضتػرات :)السشػمات -1

 مجسػعة مغ األدكية السخجرة السدتحزخة كضسضائضا مغ حسس البابضتػريظ
 ضة التخجيخ الػريجؼ لحلظ تتخاكح أثاره عجة ساعات ..ألبانتػناؿ: الحؼ يدتخجـ في عسم1
 .أمػباربضتاؿ: الحؼ يؤدػ إلى اإلدماف إذا ما أسى استخجامو لفتخة متػسصة. 2
 .المػمضتاؿ :الحؼ يتعاشاه مخضى الرخع لمدضصخة عمى التذشجات العربضة ألثخه الصػيل  3

(( كسا كتػجج أنػاع أخخػ مثل :)) الدضكػبضتاؿ صػديػـ (())  كالبضشتػباربضتاؿ صػديـػ
))كالفضشػباربضتاؿ صػديػـ (( كتدتخجـ البعس مشيا كسخجر في حاالت التػتخ الحاد كاليدتضخيا 
كمخض كػريا كاالضصخابات الجدسضة السرحػبة بتػتخ انفعالي كالرخع كالتضتانػس كالػالدة 

ضخ شخعضة كسضئة كيشتج كلمكذف عغ الكحب في حاالت اإلجخامضة أك الجشائضة كليا استخجامات غ
عغ إدمانيا اضصخابات عقمضة مثل اليمػس كالخجاعات كنقز الكفاءة العقمضة  كضعف الحاكخة  أك 

  (. 172: ص2008) جسضل,  الذمل البصيء كالخِعذة كالتدسع
 السشػمات غضخ الباربضتػرية :-2

تختمف عشيا في البشاء  ليا نفذ اآلثار مجسػعة الباربضتػرات كنفذ اإلعخاض االندحابضة  كلكشيا
الكضسضائي فقط كمشيا الكمخاؿ ىضجرائضة كالتي تؤدػ إلى اليحياف كالجشػف كالبارالجيغ كالجػتضثضسايضج 

 الحؼ يؤدػ لبلنتحار كالسثضبخيمػف كاالثكمخفضشػؿ كالسضثاكػادكف كالسبخكبامضت.
 البخكمضجات : -3

الجياز العربي السخكدؼ كتدتخجـ كسجمب ليا كلجسضع مدتحزخاتيا تأثضخ انيباشى مباشخ عمى 
لمشػـ كمدكغ لآلالـ كاإلدماف عمضيا يؤدػ إلى فقجاف الذيضة كالجكار كاضصخاب الػضائف العقمضة 

 كضعف الحاكخة كاضصخابات الشصق.
  عقار اليمػسة:.-4

 ع ػػػػػػػدكلضا باسػسضبضغ السضداكمضغ كالسعخكؼ ػػػػػػػػػترشع مغ مػاد المضدارجضج كالبدضمىػ عبارة عغ مادة 
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دػ فضشدكدبلت كيشتذخ تعاشضو في الغخب خاصة بضغ اإلفخاد الجيغ تدداد اىتساماتيع الفشضة 
الحىشضة عغ الحج السعتاد عقار اليمػسة التحجث أدمانا جدسضا أك نفدضا كال يشتج  عشيا حالة 

ء كيجعمو يتخح االحتساؿ كلكغ خصخىا يكسغ فضسا تحجث مغ ىمػسة كاختبلؿ الحكع عمى األشضا
قخار خاشئ  كيتخض لمحػادث تعتبخ ىجه العقاقضخ شجيجة الفاعضمضة ك خصػرتيا تفػؽ السخجرات 

 ( 55: ص2008)جبخ دمحم, الرشاعضة 
قخص خبلؿ  1357413,5حضث يبمغ ما تع مرادرتو عمى السدتػػ السحمى مغ أقخاص اليمػسة 

دات جياز مكافحة السخجرات فقط كىجا الخقع يسثل مجيػ 2006الى نياية 2000الفتخة مغ 
(( أربعة مبليضغ كاثشاف كسبعػف 4.072.239كالكسضة السزبػشة تعاؿ بالجيشار المضبي ماقضستو ))

 ألف كمائتضغ كسبعػف ألف كمئتضغ كتدعة كثبلثػف ديشارا .
 :األدكية السزادة كاإلمخاض الشفدجدسضة -5

 ى اإلدماف إما اذا سيء  استخجاميا      اذا تشاكليا السخيس شبقا لمػصفة الصبضة التػدػ إل
 فتؤدػ إلى اضصخابات حخكضة كعقمضة كمشيا الفالضـػ المضبخيع الفالػزباـ كاالكػكدازباـ.

 االمفضتامضشات: -6
أحساض امضشضة مختمفة مساثمة لسادة الشػربضشضفخيغ الشاقمة العربضة في الجدع كمادة االيبشضفخيغ 

ة الصػارغ كتػدؼ إلى استثارة كاستجابات رد الفعل لمصػارغ اليخمػف السشذط لمجدع في حال
 (. 56-54: 2008)جبخ دمحم جبخ , كالزغػط

ىػ عقار انذائى كىػ أمضغ مقمج كيقـػ بتأثضخ كاضح في تشبضو كضائف الجماغ كقج تع صشعو أكؿ 
 عشجما الحع د. بشضذ أف ىجا الجكاء1930كاستخجـ شبضا في عاـ 1887مخة عاـ 
يدبب في فقجاف الذيضة لمصعاـ كعجـ اإلحداس بالتعب أك اإلرىاؽ كإنقاص الػزف كيعجل : أثاره

اـ, كاستعسل في الحخب الستعاشي يعسل دكف كمل كدكف الحاجة إلى الصعاـ كالشػـ لعجة أي
كقج أعصتو الضاباف لمعساؿ لديادة اإلنتاج أثشاء الحخب في السرانع كاستخجمو البخيصانضضغ  االسبانضة
مخيكاف أعصت جشػدىا كشضارييا كأكؿ مغ نبو بخصػرتو الضاباف كأما شعػب بخيصانضا كأمخيكا كاأل

 (.270-265: 1989)دمحم البار,  أدمشت عل يو بأعجاد كبضخة
 .السحيبات كالغازات الصضارة: 7

كأغمبيا مدتخخجو مغ البتخكؿ السرشعة ألغخاض صشاعضة كإزالة  الجىانات كاأللػاف كالتشطضف 
 تشذاؽ ػػػػػػق االسػػػػػػتعاشي عغ شخيػػػػػػتخجاـ اإلنداف كيدتعسميا السػػػػػػضخ صالحة لبلسػػػػػػج الصاقة كغكتػلض
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 رائحتيا مثل البشديغ كالكضخكسضغ كالتػلضػؿ .
كيخػ العمساء إف الكافضضغ السػجػد في القيػة كالشضكػتضغ السػجػد في التبغ مغ السػاد السخجرة  فبل 
يشتج عشيسا ضخر بالغ لمفخد كالسجتسع كال يعتبخ مجـخ في القانػف كاف كاف التبغ محـخ شخعا 

في القانػف كاتفق مع السذخع في دلظ فبل يشتج عشيسا ضخر بالغ لمفخد كالسجتسع كال يعتبخ مجـخ 
 (. 68-56: 2008) جبخ, كاف كاف التبغ محـخ شخعا كاتفق مع السذخع في ذلظ 

 العالمات الػاضحة التي مغ خالليا يسكغ الكذف عغ متعاشي السخجرات:
فالسخجرات ليا فػارؽ كعبلمات تختمف مغ شخز ألخخ ككسا تختمف أعخاض تعاشي السخجرات 

عاـ كيسكغ مبلحطة األعخاض الجدسضة ألنيا  مغ بضغ شخز ألخخ كسشتشاكؿ العخض بذكل
 تكػف كاضحة كمكذػفو ضاىخيا أكثخ مشيا في العبلمات الشفدضة كاالجتساعضة.

 أكل: العالمات كاألعخاض الجدسية:
 تتعجد اإلعخاض كالعبلمات عمى جدع اإلنداف الستعاشي:

عبلمات الحقغ عمى إذا كاف الستعاشي يدتعسل السخجر عغ شخيق الحقغ فتطيخ عمضو  -1
ذراعضيا فخجه أك بقع مغ الجـ عمى ثضابو في األماكغ التي تع فضيا الحقغ. أك كجػد السحاقغ 

 )اإلبخ( مخبأة في غخفتو أك بضغ ثضابو.
تخنح الستعاشي كعجـ قجرتو عمى السذي بذكل عادػ كالتحجث بصخيقة غضخ عادية يبجك فضيا  -2

 ثقل لدانو كاضحا. 
 التخكضد العضشضغ. ضعف قجرتو عمى -3
 كثخة الحخكة كالشذاط كالكبلـ بذكل يمفت الشطخ خاصة بالشدبة لستعاشي السشذصات. -4
 إىسالو لمغجاء كعجـ اىتسامو بشطافة جدسو كمطيخة العاـ. -5
عجـ الدضصخة عمى سػائل الجدع فبل يتحكع في بػلو كال دمػعو كال لعابو بل يزصخ لمبذ  -6

 عمى ثضابو.الحفاضات حتى اليتبػؿ 
 ثانيا: األعخاض الشفدية :

 مغ أىع األعخاض  كالعبلمات الشفدضة:
تغضخ كاضح في الدمػؾ مثل التأخخ الي السشدؿ مغ العسل أك السجرسة. كفقجاف االىتساـ  -1

بالسجرسة أك بالعسل كذلظ بالتغضب أك بعجـ أداء الػاجبات السصمػب القضاـ بيا كفقجاف االىتساـ 
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أخخ في االستضقاظ صباحا. كسا يربح الستعاشي السجمغ عربضا يثػر ألنفو بالسبلبذ, كالت
 األسباب. كسا يقػـ بالدخقة مغ األىل كالجضخاف كالسحبلت لذخاء السخجر.

 شعػره بالحخماف مغ العػاشف كحخارة حب أفخاد أسختو لو. -2
 شعػره باإلحباط كقمة فخص الشجاح كالذعػر بالقمق كاالضصخاب الشفدي . -3
 شعػره بأنو مزصيج كأف الجسضع ضجه كىحا الذعػر يجفعو الي السديج مغ الجخعات. -4
يتدع الستعاشي السجمغ بزعف الذخرضة, كعجـ قجرتو عمي مػاجية بعس السذكبلت التي  -5

 تػاجيو.
 ثالثا: األعخاض الجتساعية:
 االجتساعضة: مغ أىع األعخاض  كالعبلمات

 كتفكظ األسخة, كتذخد كانحخاؼ األشفاؿ.اضصخابات الحضاة العائمضة  -1
 سػء عبلقات السجمغ االجتساعضة مع األشخاص السحضصضغ بو كحتى مع أفخاد أسختو. -2
 تكخر حػادث كمخالفات السخكر مغ شخز يجضج قضادة الدضارة. -3
 عجـ قجرتو عمى التكضف مع ضخكؼ العسل أك الجراسة. -4
 الحؼ كاف قبل اإلدماف شالبا متقجما. إىساؿ الجراسة كتجىػر درجات الصالب -5
 كثخة الكحب كسخقة األمػاؿ مغ األسخة كالجضخاف. -6
 (.2006,2007) بضخػ. الحاجة السدتسخة كالستدايجة الى الساؿ لئلنفاؽ عمى السخجرات -7

 األسباب السؤدية لتعاشى السخجرات
كالسحضط الحػ يعضر فضو كا األسخة مذكمة السخجرات مختبصة بعجة عػامل, السحضصة بالفخد نفدو 

كالسجتسع, كما يشتج عشيا مغ أثار كأمخاض صحضة كنطخا ألىسضة ىحه التقدضسات في أسباب 
 التعاشي يسكغ عخض كل سبب عمى حجؼ.
 أكل:  األسباب التي تعػد عمى الفخد نفدو:

اجساليا في  تػجج عجة أسباب كاضحة كجمضة كراء أقجاـ الفخد عمى تعاشي السخجرات يسكغ أف
 اآلتي:
 :.ضعف الػازع الجيشي لجػ الفخد الستعاشي1

مسا الشظ فضو أف عجـ تسدظ بعس الذباب, كخاصة مغ ىع في سغ السخاىقة بتعالضع الجيغ 
االسبلمى الحشضف مغ حضث إتباع أكامخه كاجتشاب نػاىضو, كيشدػف  كتاب هللا كسشة رسػلو صمى 
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هللا سبحانو كتعالى أنفديع فانحخفػا عغ شخيق الحق كالخضخ  هللا عمضة كسمع, نتضجة لحلظ أنداىع 
 (.66)قشضػة, د ت: الى شخيق الفداد كالزبللة

كصجؽ هللا العطضع إذ يقػؿ ))كال تكػنػا كالجيغ ندػا هللا فأنداىع أنفديع أكلئظ ىع 
قػيا فإنو  فمصالسا كاف اإليساف كالػازع الجيشي لجػ الفخد   (19)سػرة الحذخ اآلية .الفاسقػف((

سػؼ يعشضو عمى مػاجية كخل مذكبلتو, أما في حالة ضعف ىحا الػازع أك اإليساف فإف البجيل 
 السصخكح لحل مذكبلتو ىػ اليخكب مغ كاقعو, كىشا يربح التعاشي ىػ البجيل.

كقج اضيخت دراسة أجخيت عمى ندالء مخكد تاجػراء لخعاية كتأىضل الستعاشضغ حضث سجمت ما 
%( مغ متعاشي اليضخكيغ 79غ متعاشي الحبػب ال يػجج لجييع اػ التداـ ديشي )%( م90ندبة )
%( مغ متعاشي الخسخ كىحا يجؿ بذكل كاضح عمى أف أغمب متعاشي السخجرات لضذ 73)

لجييع الػازع الجيشي بذكل جضج أك مشاسب لػقايتيع مغ متعاشي السخجرات كمسا اكجج لجييع فخاغا 
جث خمل في الذخرضة الدػية لجييع ثع تجشب تحخيع الخسخ ركحضا لجييع األمخ الحػ اح

 كالسخجرات كاستحبلؿ التعاشي كذلظ لعجـ كجػد رادع داخمي لجييع.
مجالدة كمراحبة رفاؽ الدػء تكاد تجسع الجراسات االجتساعضة كالشفدضة التي أجخيت عمى 

حاح األصجقاء أسباب تعاشي السخجرات, كبرفة خاصة بالشدبة لمستعاشي ألكؿ مخة عمى إل
كخاصة الدضئضغ أىع حافد عمى التجخبة كأسمػب مغ أسالضب السذاركة الػججانضة مع ىؤالء  

  (.66)قشضػة, د ت األصجقاء فقج ححرنا هللا سبحانو كتعالى مغ إتباع ىؤالء السزمضغ 
 أضيخت اإلحرائضات الذاممة التي أجخيت عمى ندالء مخكد تاجػراء لمخعاية كتأىضل الستعاشضغ

%( ككانت بدبب رفاؽ 22حضث سجمت أف ماندبتيع ) 2006الى نياية  2000خبلؿ الفتخة 
 الدػء.

كصجؽ هللا العطضع حضغ قاؿ )قل  أىل الكتب التغمػا في ديشكع غضخ الحق كال تتبعػا أىػاء قـػ 
 (79ضممػا مغ قبل كأضمػا كثضخا كضمػا سػاء الدبضل(....)سػرة السائجة اآلية 

ات الخاشئة عغ السخجرات كالتي يقػـ بتخكيجيا تجار كمخكجي السخجرات مثل ترجيق االعتقاد
السخجرات تديج مغ قجرة الخجل الجشدضة ككحلظ أف السخجرات تشدضظ السذاكل كاليسـػ كأنيا تبعث 

 (2003:8أبػ لدضغ. -)أبػ جشاح عمى الذعػر بالدعادة كالستعة. 
سحاكاة تعتبخ السخحمة األكلى لمذباب ىي مخحمة حب التجخبة كاإلثارة كاالستصبلع كالتقمضج كال

البحث عغ اإلثارة كالستعة الجشدضة ,كالبحث عغ الججيج كتكػف التجخبة الػسضمة الػحضجة لسعخفة 
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أثخ شيء فالسجخب قج تعجبو الشذػة كالستعة الدائفة التي تبعتيا السخجرات فضحاكؿ تجخبتيا مخة 
مة ال يدتصضع معيا التخمي عغ السخجر الحؼ أخخػ كيتكخر معو التجخيب حتى يرل لسخح
 (.26, 2003)أبػ جشاح ابػلدضغ:يتعاشاه, ككحلظ التقمضج  كالسحاكاة  لمدمبلء 

كقج اضيخت اإلحرائضات الذاممة التي أجخيت عمى ندالء مخكد تاجػراء لمخعاية كتأىضل 
اف تعاشضيع بجافع % مغ الستعاشضغ ك27اف ما ندبتيع  2006الى 2000الستعاشضغ خبلؿ الفتخة 
 التجخبة كالتقمضج.

اليخكب مغ مػاجية الستاعب كاآلالـ الجدسضة كالػججانضة: يعج استخجاـ السػاد السخجرة كػسضمة 
لميخب مسا يعانضو الفخد مغ متاعب كاآلالـ الجدسضة كالػججانضة مغ ابخز األسباب التي تجفع بالفخد 

ت الفخد لمتعامل  مع اآلخخيغ كمع بضئتو الى التعاشي, فالتعاشي ىشا  يعج إحجػ محاكال
االجتساعضة برفة عامة كإذا كاف التعاشي يتػلج عشو مذكمة أكثخ خصػرة مغ تمظ التي يعانى أك 

 (.87:1986)شفضق:يدعى الفخد الى اليخكب مشيا في األساس 
ت شخرضة الستعاشي تمعب شخرضة الفخد كتخكضبيا, كاضصخابيا دكرا كبضخا في تعاشي السخجرا
فزعف الذخرضة كسيػلة االنقضاد كعجـ الشزج االنفعالي كالشفدي كالجشدي كالتعخض لئلحباط 

 السدتسخ  يجعل الفخد فخيدة سيمة لمػقػع في اإلدماف.
 ثانيا: األسباب التي تعػد لألسخة:

تعج األسخة الشػاة االجتساعضة في عسمضة الزبط االجتساعي في كل السجتسعات اإلندانضة فمضذ 
 ججؿ في أف األسخة مغ أىع العػامل السؤثخة في الشسػ االجتساعي كالشفدي لمصفل.ثسة 

إذ أف األسخة ىي الخمضة األكلى في السجتسع كىى التي يشصمق مشيا الفخد الى العالع مغ حػلو 
بالتخبضة, كيقع عمى األسخة العبء األكبخ في تػجضو صغارىا الى معخفة الشافع مغ الزار, 

 مغ الدضئ.كالدمػؾ الحدغ 
فيي ليع سبضل في اكتداب الخبخات معتسجيغ عمى أنفديع تحت رقابة كاعضة كمجركة لعػاقب 

 (.67)قشضػة.د ت: األمػر كميا
فضعج التفكظ األسخػ كتخمخل االستقخار كالتذجد مع الصفل كالتدمت كترجع العبلقات االجتساعضة 

السخجرات األمخ الحؼ يؤدػ بو الى أتباع داخل األسخة عامبل ىاما في أقجاـ االفخاد عمى تعاشي 
 سمػؾ سئ كمسارسة تعاشي السخجرات.

 ثالثا: األسباب التي تعػد لمسجتسع: 
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إذا كانت األسخة ىي البضئة االجتساعضة األكلى التي يعضر فضيا اإلنداف مشح الرغخ فإف مختمف 
الجساعات التي يشتسي إلضيا الفخد تذكل البضئة االجتساعضة الثانضة التي يحضا فضيا اإلنداف كقج تجعع 

عغ مذاعخ  ىحه الجساعات ماتبشضو األسخة كقج تيجمو كتعصل تأثضخه, كقج تعػض الجساعة الفخد
 (.69)قشضػة, د ت:لمحخماف العاشفي كعجـ التقبل افتقاد الذعػر باألمغ 

 مغ أسباب تعاشي السخجرات التي تعػد لمسجتسع ما يمي :
يعج تػافخ السخجر كسيػلة الحرػؿ عمضو مغ العػامل السؤثخة في تعاشي السخجرات, حضث اف 

سذجعة عمى التعاشي, كتذضخ معطع سيػلة الحرػؿ عمى السخجر في يدخ يعج مغ العػامل ال
الجراسات الى كجػد عبلقة إيجابضة بضغ تعاشي احج أفخاد األسخة أك احج األصجقاء كبضغ تػفخ 
السخجر كالحرػؿ عمضو في سيػلة, إذ أف مغ السعمػـ أف بعس اإلفخاد يمجأكف الى االستعانة بسا 

 (.128:1973الجػاد,)عبج  ىػ متػافخ في البضئة مغ مػاد مخجرة إلشباع حاجاتيع
اف عسمضة التشسضة تتصمب االستعانة ببعس العسالة كالخبخات األجشبضة كىحه العسالة تأتى أحضانا 
كىى محسمة بحدشاتيا كسضئاتيا  متسثمة في محاكلة لمبعس إدخاؿ بعس السػاد السخجرة إما 

 بغخض متعتيع الخاصة أك بغخض الكدب السادؼ كراء ذلظ.
جرسة كيقع ذلظ عمى عاتق السخبضغ كالسدئػلضغ عغ كضع السشاىج التعمضسضة, كاف غضاب رسالة الس

كالتي يجب أف تتزسغ أىجاؼ كاضحة تجعل الفائجة مشيا جضجة مغ حضث تػضضح ما يشبغي, 
 (.69)قشضػة, دتإتباعو مغ فزائل, كما يجب مغ خبائث كرذائل 

لى عسل األسخة  في إعجاد الذباب اذ اف السجرسة ىي امتجاد لجكر األسخة فيي مغ ناحضة تزضف ا
ألداء كضضفة إنتاجضة كمغ ناحضة أخخػ  تدتكسل  ميسة األسخة في مداعجة الشزج فدضػلػجضا 

 (.155)حجازؼ, دتكنفدضا كاجتساعضا 
كاف دكر األسخة ىشا يكػف تخبػيا كنفدضا كخمقضا كلحسايتيع مغ الطػاىخ اليجامة مثل السخجرات 

خاشئة كال بج مغ ترحضح السدار كغضاب دكر السجرسة يداعج في  التي يحسمػف عشيا أفكار 
 تعاشي السخجرات كتكػف السجرسة ىي احج األسباب.

  أثار تعاشي السخجرات
أثبتت مختمف العمػـ الصبضة كالشفدضة كاالجتساعضة, كغضخىا مغ العمػـ التي يجخل في اشار 

غة عمى صحة الفخد الستعاشي  تخرريا بحث تعاشي السخجرات أف لمسخجرات أثارىا البال
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البجنضة كالشفدضة, فزبل عمى أثارىا االجتساعضة كاالقترادية الزارة بو كبالسجتسع الحؼ يعضر فضو 
 (.39:1989)بارة, 

 أكل: اآلثار الجتساعية لتعاشى السخجرات: 
إف إعصاء السثل الدىء ألفخاد األسخة حضث يقػـ الستعاشي أك السجمغ بذخاء السػاد السخجرة مغ 
قػتو كقػت أكالده كأسختو كتاركا أسختو كأكالده لمجػع كالحخماف  األمخ الحؼ قج يؤدػ بأفخاد أسختو 

 (.78:1408)القحصاف, لمدخقة كالتدػؿ كسا قج يؤدػ بدكجتو الى االنحخاؼ لتحرضل قػتيا 
اذا تكخر تعاشي األسخة لمسخجرات, فأنو يثضخ فزػؿ أبشائو كيجفعيع إلى التعاشي كسا قج يخسل 
أبشائو لجمب السخجرات مغ أماكغ بضعيا, كمغ السعخكؼ أف األشفاؿ سخيعي التأثضخ بآبائيع, كتقمضج 

 (.37:1982)بمو,أفعاليع 
و مغ مذكبلت يشتج عشيا الصبلؽ أك يؤدػ تعاشي السخجرات الى سضادة التفكظ األسخػ, لسا يدبب

اليجخ باإلضافة الى أف األزكاج الستعاشضغ لمسخجرات يتسضدكف بعجـ احتخاـ زكجاتيع كاالعتجاء 
 عمضيع بالزخب كاالىانة أماـ أشفاليع.

أبخزت العجيج مغ الجراسات أف تعاشي السخجرات لو أثار سمبضة عمى الشػاحي التعمضسضة لمصبلب 
لسخجرات, كذلظ ألنيع ييسمػف كاجباتيع السجرسضة كيتغضبػف عغ حرريع الحيغ يتعاشػف ا

الجراسضة, كسا يسضل بعس الصبلب الى ارتكاب أفعاؿ ال اجتساعضة سػاء مع زمبلئيع أك مجرسضيع 
 (.197:1981)مكي,كىجا يػقعيع في دائخة التأخخ الجراسي 

مسارسة الدمػؾ االنحخافي كاحج اف األحجاث السشحخفضغ يشحجركف في الغالب مغ أسخ عخؼ عشيا 
مطاىخة تعاشي السخجرات, لحلظ أشارت العجيج مغ الجراسات أف األسخ التي يػجج فضيا أفخاد 
مشحخفػف ىع في الغالب متأثخكف مغ بشحػ أك أخخ مغ أنساط االنحخاؼ داخل األسخة كيتسثل ذلظ 

  (.254:1404)الدسالػشى, في كػف األب سكضخا أك مجمشا عمى السخجرات 
حضث أف فقجاف االبشاء لمحب كالحشاف داخل األسخة فضؤثخ تعاشي السخجرات عمى نسط العبلقات 
بضغ الدكجضغ فضكثخ الذجار بضشيسا مسا يفقج الصفل الذعػر باألمغ ك االستقخار, كقج يخذى أف 
يتحػؿ الذجار إلضو فضزخبو أبػه كأمو كيقدػف عمضو, كيربح في كضع متأرجح يسمو الخػؼ 

  (.169:1979)حدغ, لقمق كاإلحداس بالزضاع كا
 ثانيا: اآلثار الشفدية

 قمضة, كذلظ ػػػػػػخاض الشفدضة كالعػػػخيت حػؿ اإلصابة باألمػػػػػػجراسات الشفدضة التي أجػػػػػػجػ الػػػػػػأثبتت اح



 

 

431 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 مخيس عقمي كانػا يتعاشػف  824بإحجػ السدتذفضات الشفدضة بالجار البضزاء بالسغخب أف ىشاؾ 
كمرابػف بأمخاض نفدضة )اكتئاب نفدي, خػؼ كىغ( كميا أمخاض نفدضة تكػف  الحذضر

 (.10,2003أبػ لدضغ,-)أبػ جشاح  السخجرات أحج مدبباتيا
كيؤثخ تعاشي السخجرات عمى اإلدراؾ الحدي لئلنداف, كيحجث حاالت ىمػسة سسعضة كبرخية 

كاالكتئاب كالتػتخ السدتسخ  كعجـ  كحدضة كضيػر ضبلالت العطسة كاالضصياد كاإلصابة  بمقمق
 االستقخار كحجة السداج كإىساؿ الشفذ كاليشجاـ.

كيراب متعاشي السخجرات باضصخابات الػججاف حضث يتقمب الستعاشي بضغ حاالت السخح 
كالدعادة, كالشذػة كالخاحة الى حاالت الغزب كالشخفدة كالعجكانضة, ككحلظ اإلصابة باألمخاض 

 أثبتت الجراسات أف متعاشي الحذضر كاالفضػنضات يرابػف بأعخاض الفراـ العقميالعقمضة, فقج 
 التغضب عغ العسل ككثخة اإلجازات  انتذار الجخائع كالعشف في السجتسع. (.6:2006)أبػ جشاح 

 ثالثا: اآلثار الرحية لمسخجرات
ابت عمسضا أف تعتبخ السخجرات أحج أىع العػامل السداىسة في تجنى صحة الستعاشي, فسغ الث

تعاشي السخجرات يؤثخ سمبا عمى سبلمة جدع الستعاشي كإضافة الى ما يرضب الجدع مغ 
اعتساد قج يدبب في كفاة السجمغ عمى السخجرات  في حالة االنقصاع  السفاجئ عغ التعاشي ألػ 
شاء سبب مغ األسباب, كقج تحجث الػفاة كحلظ نتضجة التشاكؿ جخعات مخكدة مغ السخجرات كالتي ب
عمى تأثضخىا عمى الجياز العربي السخكدؼ تؤدػ الى تػقف القمب عغ الشبس ككفاة الستعاشي 

  (.19:1989)باره, في الحاؿ كدكف إنحار مدبق 
ككحلظ فإف اسػأ أنػاع االستخجاـ أكالتعاشي لمسخجرات, كىػ ما تع عغ شخيق الحقغ, ألنو 

داعج في نقل مخض فضخكس الكبج الػبائي يزاعف اإلضخار كيديج مغ احتساؿ اإلدماف, كربسا ي
كىحا ما يشصبق عمى متعاشي السخجرات في لضبضا مغ حضث  aidsكمخض نقز السشاعة السكتدبة 

الحقغ, كىحا ما أضيختو نتائج دراسة غضخ مشذػرة أجخاىا جياز مكافحة السخجرات بمضبضا بالتعاكف 
%( مغ جسمة السبحػثضغ كعجدىع 44.0) مع مكتب األمع الستحجة السعشى بالسخجرات كالجخيسة أف

مبحػثا مغ متعاشي اليضخكيغ أشاركا الى استخجاـ حقغ لحقغ السخجرات بالسذاركة مع  169
مبحػثا اجخكا تحمضل االيجز كانػا مرابضغ  135%( مغ أصل 40.0أشخاص آخخيغ كاف )

 بالسخض.
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تحمضل التياب الكبج  مبحػثا اجخكا 128%( مغ أصل 44.0كسا تذضخ الشتائج أيزا الى أف )
 (.59:2005)السخكد الػششي:الػبائي كانػا مرابضغ 

 رابعا: اآلثار القترادية لمسخجرات 
تعتبخ السخجرات عامل ىجـ في كضاف السجتسع كاألسخة كالفخد, كتعاشي السخجرات ال يؤثخ عمى 

تي تتأثخ الستعاشي فحدب كلكشو يزخ بكافة أكجو الشذاط داخل السجتسع, كمغ السجاالت ال
 فضسا يمي: بالسخجرات ىػ الشذاط االقترادؼ كيسكغ أجسالو 

التأثضخ الزار عمى الجخل القػمي نتضجة السبالغ الزخسة التي تيخب الى الخارج الستجبلب تمظ 
الدسػـ الفتاكة كالسخجرات الى داخل السجتسع, فتقزى ىحه الدسػـ اقتراد السجتسع  كتعسل 

 (.19:1985)عضج, ىاشع:عمى تخخيبو 
يؤدػ انتذار السخجرات الى زيادة أكجو اإلنفاؽ في السرخفات في السجاالت غضخ اإلنتاجضة سػاء 
في عبلج السخجرات, أك الشفقات عمى رعاية السجمشضغ أك الشفقات لمسصاردة السيخبضغ كتجار 
جدع السخجرات. كتؤثخ السخجرات عمى إنتاجضة السجمشضغ سػاء فضسا يتعمق بالشذاط الحضػؼ لم

كقجراتو كشاقاتو كما تدببو مغ خسػؿ ككدل شجيج, كضعف في القجرة كما تػثخ بو في القجرة 
 عمى التفكضخ كالتخكضد كاختبلؿ في الحكع عمى األمػر كضعف في الحاكخة.

انخفاض الحضػية كالشذاط لجػ الستعاشي فضقع فخيدة سيمة لعجيج مغ األمخاض الخصضخة التي 
لضة, كربسا دكف استسخار في عسمو كإىسالو في كجباتو تحػؿ إنتاجضة بكفاءة عا

 (.321:1986)شفضق.
كإف تعاشي السخجرات يؤدػ الى عخقمة كل الجيػد التي تبجليا الجكلة لتحقضق تشسضة اجتساعضة 

 (.119:2000قشضػة, كاقترادية شاممة )
 سبل الػقاية كالعالج

 تػحضج الػسائل اإلعبلمضة السختمفة في محاربة السخجرات كالتححيخ مشيا.  -1
محارب زراعة السخجرات كالقشب كالقات كالخسػر كغضخىا عمى السدتػػ الػششي كالعالسي  -2

 كحكع اإلعجاـ عمى مغ يتاجخ بيا. 
 غخس الػازع الجيشى فى نفػس الذباب كإرساء القضع اإلسبلمضة.     -3
 تعديد مشاىج التعمضع بسزار السخجرات كاإلكثار مغ السحاضخات فى السجارس كالسداجج. -4
 مكافحة التيخيب السخجرات .  -5
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البج مغ  تفعضل دكر األئسة كالخصباء اعادة دكر السداجج كاإلكثار مغ دركس التػعضة  -6
 لمسجتسع. 
 ة مغ كسائل نذخ ىجه الدسػـ كقاية السؤسدات التعمضسضة مغ الباعة الستجػلضغ فيع كسضم -7
 تحدضغ العبلقة بضغ الػالجيغ كاألبشاء  -8
 إنذاء السخاكد  كاألنجية لقزاء أكقات الفخاغ كاستغبلؿ شاقاتيع في خجمة السجتسع.   -9
دعع البحػث كالجراسات التي تتشاكؿ مػضػع السخجرات  اإلدماف ككسائل الػقاية مشيا  -10

 سع السجني كالحكػمي .مغ قبل مؤسدات كىضئات السجت
عقج السؤتسخات كالشجكات العمسضة لمػقػؼ عمى األسباب كاآلثار السدببة كالػصػؿ  -11

 لمحمػؿ السشاسبة .
تغضضخ نطخة السجتسع لمستعاشضغ الحيغ تع عبلجيع كاستقباليع مغ ججيج كإتاحة ليع  -12

 د عسل لو يتشاسب معو.الفخصة لسػاصمة عسميع أك مػاصمة دراستيع اذا كاف شالبا أك ايجا
البج أف يكػف عسل رجاؿ مكافحة السخجرات لضذ في معدؿ عغ باقي مؤسدات الجكلة  -13

سػاء كانت شبضة أك االجتساعضة أك الشفدضة كالدضاسضة كالجيشضة ككحلظ الجكر الذعبي في 
مكافحة السخجرات حضث أف عبلج ىجه السذكمة يكسغ في تكاثف الجيػد  كالخؤية الػاضحة 

 ه الجيات لمػصػؿ الى الحج مغ تفذى انتذار السخجرات.  كالذاممة كالستعسقة لكل ىح
 عجـ صخؼ العقاقضخ الصبضة مغ الرضجالني إال بػصفة شبضة. -14
 تػفضخ عسل لسغ يحتاج إلضو كالقزاء عمى مذكمة البصالة. -15
القزاء عمى مذكمة الفخاغ, كشغل أكقات فخاغ الذباب كاحجاث بخامج رياضضة كتخبضة   -16

 كتخفضيضة.
 السخجرات في اإلسالـ

 حكع السخجرات في اإلسبلـ: 
حـخ اإلسبلـ السخجرات كالسدكخات كمحىبات العقل بكافة أنػاعيا كأسساؤىا, ككرد الشيى عمضيا فى 

 القخاف الكخيع.   
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

هللا يعمع ))أف الحيغ يحبػف أف تذبع الفاحذة في الحيغ امشػ ليع عحاب ألضع في الجنضا كاآلخخة و
 (19)كانتع التعمسػف(( سػرة الشػر اآلية 
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 كنيى هللا سبحانو كتعالى في ىجه اآلية مغ سػرة السائجة.
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

))يأييا الحيغ أمشػا إنسا الخسخ كالسضدخ كاألنراب كاألزالـ رجذ مغ عسل الذضصاف فاجتشبػه 
العجاكة كالبغزاء فى الخسخ كالسضدخ كيرجكع لعمكع تفمحػف*إنسا يخيج الذضصاف أف يػقع بضشكع 

  (91.90)عغ ذكخ هللا كعغ الربلة فيل انتع مشتيػف((...  سػرة السائجة اآلية 
))اتانى جبخيل فقاؿ : يا دمحم أف هللا لعغ الخسخ كشاربيا كبائعيا كقج نيى الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص في قػلو: 

 السحسػؿ إلضو ككاىبيا كأكل ثسشياكمتابعيا  كعاصخىا كمعترخىا كحامميا ك 
))ثبلث حـخ هللا عمضيع الجشة شارب الخسخ, كالعاؽ لػالجيو, كالجيػت الحؼ يقخ  كقاؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

  ككحلظ كعخفيا الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص. ))كل مدكخ خسخ ككل خسخ حخاـ ( فى أىمو الخبث((
لمخسخ كإنسا كل ما أسكخ, كجاء في تفدضخ الخسخ عمى انو كل كعمى ىحا لضذ كجػد مادة محجد 

ماخسخ العقل كغضبو عغ رشجه, كفي قػاؿ الخمضفة عسخ رضي هللا عشو حجد بيا مفيػـ الخسخ 
كحتى ال تكثخ أسئمة الدائمضغ كالذبيات السذتبيضغ فكل ما البذ العقل كأخخجو عغ شبضعتو 

حخمو هللا كرسػلو الى يػـ القضامة كقج نيى الخسػؿ  السسضدة كالسجركة كالحاكسة فيػ خسخ حخاـ
 ملسو هيلع هللا ىلص عغ كل مدكخ كمفتخ, كاف أعطع السشكخات تشيى عغ الربلة كتجعػا لمفحذاء كالسشكخ .

( ألنيا تؤثخ عمى الخسخ فإنيا مفتاح كل شخ( ))اال كشخبكقاؿ الخسػؿ صمى هللا عمضة كسمع 
كاإلحجاث كيجعمو يدبح فى بحخ األكىاـ كاألحبلـ حتى يشدػا أنفديع حكع العقل عمى األشضاء 

كديشيع كدنضاىع ,تجعمو غضخ قادر عمى استخجاـ عقمو لكي يسضد بضغ الحق كالباشل فى  حتى 
يشدػ أنفديع كديشيع كدنضاىع ,تجعمو غضخ قادر عمى استخجاـ عقمو لكي يسضد بضغ الحق كالباشل 

الجدج كخمل  فى األعراب كىبػط فى الرحة كتتحجث  فى السعتقجات كتحجث فتػر فى
اضصخابات في الشفذ كاالنحصاط االخبلقي  كتحمل اإلرادة  كضعف الذعػر بالػاجب كىجا فزبل 
عسا كراء ذلظ كمو مغ إتبلؼ الساؿ كخخاب البضػت بسا يشفق عمى تمظ السػاد مغ أمػاؿ شائمة مغ 

 قػتو الضػمي.
كقػلو  إف هللا لع يجعل شفاء كع فضسا حـخ هللا عمضكع(( )) :هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ قػؿ رسػؿ التجاكؼ بالخسخ:

عغ الخسخ أنيا داء كلضذ دكاء كحخميا هللا عمى السدمسضغ الذى لخبثو كال يكػف الخبضث دكاء كال 
    يصمب بو الذفاء.     

 فسا الحكسة مغ تحخيظ السخجرات كلسادا حخميا هللا تعالى: 
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تأثضخ عمى العقل, كديشو, كندمو, كمالو, كىجا أمخ ثابت جاءت نتائجو فى البحػث  الف ليا
كالجراسات مثبل تعاشى الحذضر يؤدػ الى إضعاؼ الشذاط الجىغ كتذذت األفكار كاألفضػف 
كالعقاقضخ بأنػاعيا نقز الجخعة أك االنقصاع عشيا يؤدػ الى اإلصابة بتذشجات كاضصخابات 

 الػفاء . عقمضة كربسا يؤدػ الى
 كيخػ الجيغ االسبلمي الدبل الػقائضة لتفادػ السخجرات:

. العشاية بتخبضة الفخد كصقل خبخات األسخة كالسجتسع كتشذئة الفخد عمى مبادغ اإلسبلـ كالبج إف 1
يشذا الفخد عمى مبادػ الخضخ كالفزضمة كتحقضق أىجاؼ التخبضة اإلسبلمضة التي تكفل سعادتيع فى 

 بحضث يكػنػا بعضجيغ عغ مدالق الخذيمة كىي السخجرات. الجنضا كاآلخخة 
. الحث عمى الكدب بالحبلؿ كمحاربة البصالة, اآلكل مغ الحبلؿ ىػ الدبلح األكؿ لسحاربة 2

الفقخ كىػ الدبب األكؿ في جمب الثخكة كىػ الدبب األكؿ في عسار األرض كحث اإلسبلـ عمى 
خبلؿ فتح أبػاب العسل أماـ السدمع لضختار  كدب الحبلؿ كتححيخه مغ كدب الخبضث كذلظ مغ

 مايؤىمو كترقل خبخاتو كمضػلو. 
غخس القضع الجيشضة مغ خبلؿ األسخة كتعسضع بأضخار آفة السخجرات كالتسدظ بالجيغ كالتداـ . 3

 مشيج الحضاة الذخيفة. 
 الخالصة

عخيفاتيا ككحلظ بإيجاز كبعج ىحا اإليجاز عغ أسباب كآثار السخجرات التي تشاكلشا فضيا أنػاعيا كت
تكمسشا عغ السخجرات فى اإلسبلـ. الجيغ ىػ السرجر الياـ لمكثضخ مغ قضسشا االجتساعضة كيمعب 
دكره فى الػقاية مغ االنحخافات كالدمػكضات الغضخ سػية, كيجب عمضشا كباحثضغ كاختراصضضغ 

اآلخخيغ لشداعجه  اجتساعضضغ أف السجمغ فى أمذ الحاجة الضشا في أف نتعاكف مع الستخررضغ
عمى الخخكج مغ أزمتو كلشعضجه الى السجتسع كخيسا كنحغ بيحه الشطخة نعكذ بعس قضع ىحا 

 السجتسع نحػ معاممتيع  حتى يزعػا الثقة فضشا كشعػرىع باألماف داخل السجتسع. 
كيجب عمى رجاؿ الذخشة أف ال يكػنػا رجاؿ مشع لمجخيسة أػ كاف نػعيا بل يجب أف يداىسػا 

العسل الػقائي كذلظ بسعاكنة الستخررضغ االجتساعضغ كالشفدضضغ كدمجيع فى مجاؿ األمغ في 
العاـ حتى يسكشيع عسل الكثضخ فى ىحا السجاؿ كخاصة فى مجاؿ السخجرات كإدماف الرغار 

 كالذباب عمضيا.
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كمغ ىشا نخػ إف السخجرات مذكمة متذعبة متجاخمة فى أسبابيا كيجب تكاتف الجيػد جسضع 
 ات السجتسع االجتساعضة كالقزائضة كالدضاسضة كاالقترادية كالرحضة لمػقاية مغ انتذارىا.مؤسد

 التػصيات:
التشدضق مع إدارات التخبضة كالتعمضع لتقجيع بخامج تػعػية حػؿ مخاشخ اإلدماف كالسخجرات,  -1

مة يكػف تشفضحىا عمى الذخيحة الصبلبضة في السخحمتضغ اإلعجادية كالثانػية كمغ ثع السخح
الجامعضة, كتػعضتيع بخرػص العػاقب الخصضخة لئلستخجاـ غضخ السذخكع لمعقاقضخ السخجرة 
كلئلدماف, كذلظ مغ خبلؿ الشطاـ التعمضسي كمغ خبلؿ كسائل اإلعبلـ كمغ خبلؿ 

 السؤسدات الجيشضة.   
 العسل عمى شغل أكقات فخاغ الذباب حتى ال يقعػا تحت تأثضخ السخجرات. -2
األقداـ االجتساعضة بالجامعات كمخاكد الجراسات كالبحػث إلعجاد الجراسات التشدضق مع  -3

 كاألبحاث السفضجة في مجاؿ الػقاية مغ السخجرات كاإلستفاذة مشيا.
االىتساـ بكفاءة العاممضغ في مجاؿ ضبط  السخجرات مغ خبلؿ تكثضف بخامج التأىضل  -4

 الذفافضة في إجخاءات الزبط.كالتجريب كاالعتساد عمي التقشضة الحجيثة كااللتداـ ب
إعجاد قاعجة بضانات كمعمػمات كاسعة عغ السخجرات تػاكب الجراسات الحجيثة كما يشذخ  -5

 في ىحا السػضػع.
 انذاء السجمذ القػمي لسكافحة السخجرات كعبلج اإلدماف. -6
 إنذاء مرحات كمخاكد عبلجضة لئلدماف. -7
ضغ كقدع تجريبي كعضادة كمختبخ إنذاء مخاكد لمخعاية البلحقة تتكػف مغ سكغ لمستعاف -8

 كغضخىا مغ السمحقات.
مداعجة الستعاشضغ كالسجمشضغ كأسخىع في اتخاذ قخار العبلج في مرحات عبلج اإلدماف  -9

 حخص عمى تثقضف السجمشضغ كأسخىع بزخكرة العبلج, كمتابعتيع في ذلظ. 
ل الػصػؿ السداىسة في تقبل السجتسع لمستعافي ك إعصاؤه الفخصة كمداعجتيع في سبض -10

 لحضاة كخيسة.
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 قائسة السرادر كالسخاجع: 
 القخآف الكخيع

ت(, مذكبلت -أحسج أبػ الخكس مفتر السباحث الجشائضة مجيخ أمغ اإلسكشجرية, )ب -1
 السخجرات كاإلدماف, دار السصبػعات الجامعضة, اإلسكشجرية, مصبعة اإلشعاع

السجتسعات العخبضة دراسة مغ الػاقع.الصبعة . أىػاؿ السخجرات في عايج عمى عبضج الحسضجاف -2
 2004مصبعة الحكػمة. دكلة الكػيت41االصجار رقع 2004الثانضة 
, الذباب الجامعي كآفة السخجرات. مصبعة كشػز السعخفة جسضل بشي عصا كساؿ الحػامج -3

 . 2008الصبعة األكلى 
الثانضة, اإلدارة العامة لسكافحة  , السخجرات كباء العرخ, السػسػعة العمسضةعبج الحكضع قشضػة -4

 السخجرات كالسؤثخات العقمضة د.ت.
, السخجرات, مقجـ لمحمقة الجراسضة كقاية الذباب مغ رجب ابػجشاح كمرصفى ابػلدضغ -5

 ؼ.26,2003, 25السخجرات, شخابمذ الفتخة مغ 
غ شسذ . السخجرات كالسجتسع القاىخة مخكد بحػث الذخؽ األكسط, جامعة عضدمحم شفضق -6

 ؼ.1986
, ضاىخة كقت الفخاغ ككسائل التخكيح كعبلقتيا بدمػؾ عبج السشعع عبج الحى عبج الجػاد -7

االنحخافي مع التخكضد عمى ضاىخة السقامخة, رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة, كمضة اآلداب جامعة 
 ؼ.1973القاىخة 

 ر السعارؼ, د.ت. , الذباب العخبي كالسذكبلت التي يػاجييا, الكػيت, داعدت حجازؼ -8
, أحكاـ تعاشي السخجرات في التذخيع دراسة مقارنة. جامعة الفاتح دمحم رمزاف باره -9

 ؼ1989
. مغ مرائب السخجرات. الدعػدية, مجمة الجفاع الػششي سعضج عبج الخحسغ القحصانى -10

 ىػ.1408
ػدية, مؤتسخ . العقضجة كدكرىا في مكافحة السخجرات كالسدكخات الدععبج الخحسغ بمو -11

 ؼ1982بالسجيشة السشػرة 
. ضاىخة تعاشي السخجرات في أكساط الذباب بالسغخب, السغخب جامعة التيامي السكي -12

 1981الجكؿ العخبضة
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 ؼ1979السرخية 
دراسة اجتساعضة عغ االيجز في  السخكد الػششي لمػقاية مغ األمخاض الدارية كالستػششة -15

 ؼ2005شعبضتي شخابمذ  كسبيا 
, تجارة اليضخكيغ كالكػكائضغ, في مرخ كالعالع, اليضئة العامة رياض ىاشع, دمحم فتحي عضج -16

 ؼ1985 لمكتاب القاىخة
دمحم البار األضخار الرحضة لمسدكخات كالسخجرات كالسشبيات. الجار الدعػدية لمشذخ ججة  -17

 270, 265ص 1989الدعػدية 
 1988دمحم البار, السخجرات كالخصخ الجاىع, دار القمع, دمذق  -18
 221-15ص 1991إبخاىضع الذخقاكؼ, السخجرات آفة العرخ مصابع الخط الكػيت -19
السجمذ  1982الجرماش. اإلدماف كمطاىخه كعبلجو عالع السعخفة عجد, أغدصذ  عادؿ -20

 19الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب الكػيت ص
دمحم عادؿ الغداؿ. السخجرات كتأثضخىا عمى الذباب بسجمة الجامعي, الشقابة العامة ألعزاء  -21

 87ص2007سى ىضئة التجريذ الجامعي, جامعة الفاتح شخابمذ الجساىضخية العط
سمدمة كعب مخكد أبحاث مكافحة الجخيسة, السخجرات كالعقاقضخ السخجرة, الكتاب الخابع,  -22

 20ص1985الخياض 
الػحضذى بضخػ. السذكبلت االجتساعضة, شعبة العمػـ االجتساعضة السخكد الػششي, التخصضط  -23

 ص2007,2006
الصمبة كالسخجرات: الػقاية كسبل أ.د.نديو حسجؼ /أ.دمحم دمحم شاىضغ/أ.أحسج أبػعضغ.  -24   

 ت(.-العبلج جامعة لمجراسات العمضا /الذباب الجامعي )د
 –شخكة الخبضعاف لمشذخ  -الذباب كالسخجرات في دكؿ الخمضج العخبضة-عبج الخحسغ مرضقخ -26

 . 1985الكػيت  –الصبعة األكلى 
 .1988دمذق, -دار السأمػف لمثخات –اإلدماف  –اصخ بػكمى ن -27
 ت(.-كمضة التخبضة جامعة بغجاد العخاؽ الذباب الجامعي الصبعة األكلى, )د سػسغ شاكخ -28
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 دراسة جغخافية  كالقترادي لطاىخة السخجرات بميبيا، كالثقافي كالجتساعي، البعج الجغخافي
 جامعة بشي كليج. كمية اآلداب  -د. ضػ أحسج الذشجكلي 

 ممخز :
كمجمخة , مذكمة  خصضخة, ضاىخة السخجرات مغ الًطػاىخ األكثخ تعقضجًا كخصػرة عمى السجتسع

ضاىخة . كأكىاميا دكؿ العالع عسػمًا كالجكؿ الشامضة خرػصًا كمغ بضشيا لضبضا, تعاني مغ آالميا
إلى البعج الثقافي , إلى البعج االجتساعي, بجءًا مغ البعج الجغخافي, ابعادىا الستعجدة كالخصضخةليا 

كحكػماٍت , كسضاساتيع دكالً , كاالقترادؼ اتفق كتزامغ الجسضع عمى اختبلؼ معتقجاتيع
استيجفتيا ىحه الػرقة لجراستيا كرصج انتذارىا بمضبضا في الفتخة , كالقزاء عمضيا, لسكافحتيا

ـ لمػصػؿ إلى مجسػعة مغ الحمػؿ لمحج مغ انتذارىا 2018 - 2003السحرػرة ما بضغ 
 كاستفحاليا كمغ تع الدضصخة عمضيا في اربعة محاكر  كىي كاآلتي :
 السحػر األكؿ : تعخيف السخجرات كأسباب انتذارىا كتعاشضيا  .
 السحػر الثاني : التػزيع الجغخافي لطاىخة السخجرات  .

 كاالقترادؼ  لطاىخة السخجرات ., الثقافي, االجتساعي, الثالث :   البعج الجغخافيالسحػر 
 . كأسالضب الػقاية كشخؽ العبلج. السحػر الخابع : اآلثار الستختبة عمى انتذارىا كتعاشضيا

 لتشتيي بسجسػعة مغ الشتائج كالتػصضات 
 فحالياػاست, البعج, اكىاميا, آالميا, السخجرات الكمسات السفتاحية :

  
Summary: 

The drug phenomenon is one of the most complex and dangerous 

phenomena for society. It is a serious and devastating problem that 

countries of the world in general and developing countries in particular, 

including Libya , suffer from its pains and delusions. A phenomenon that 

has multiple and dangerous dimensions, starting from the geographical 

dimension to the social dimension to the cultural and economic 

dimension. Everyone, countries and governments ,with different beliefs 

and policies have agreed and united to combat and eradicate it. This paper 

targeted it to study and monitor its spread in Libya during the period 
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between 2003-2018 AD to reach a set of solutions to limit its spread and 

exacerbation and then control it in four axes as follows : 

The first axis: the concept of drugs and the reasons for their spread and 

abuse. The second axis: the geographical distribution of the drug 

phenomenon in Libya. 

 The third axis: the geographical, social, cultural, and economic 

dimension of the drug phenomenon.  

The fourth axis: the implications of its spread and abuse and methods of 

prevention and treatment. 

Key words: drugs, their pains, delusions, remoteness, their exacerbation  

 السقجمة :  
كبسا انيا تعج مغ , لو اىسضتودراسة السخجرات كانتذارىا التي استيجفيا ىحه الػرقة مػضػع 

, الطػاىخ  التي لع يكغ السجتسع العخبي المضبي في معدؿ عغ انتذارىا كركاج تجارتيا كتعاشضيا
أك حضد معضغ  كيخزع  بالصبع لمتحمضل , فيي إذا تعبخ عغ نسط سمػكي بذخؼ يقع في مكاف ما
أكاًل : لمكذف عغ انتذار ىحه لحلظ اتت الػرقة . السكاني الحؼ ىػ مغ اىتسامات عمع الجغخافضا

كاالقترادية كما ليا مغ آثار , كالثقافضة, كاالجتساعضة, كالتعخؼ عمى أبعادىا الجغخافضة, الطاىخة
كثانضًا : لتجضب عغ تداؤالت الكثضخ مغ , أسيست في نذخ ىحه اآلفة بضغ الدكاف في لضبضا

أف عمع الجغخافضا ىػ خخيصة  الستعمسضغ عمى مختمف تخرراتيع كالحيغ يخكف بل يعتقج بعزيع
فالكثضخ مشيع  كجو تداؤاًل ما عبلقتظ كجغخافي باليشجسة كانذاءاتيا ؟ . صساء كندضع جبل ككادٍ 

ما عبلقة الجغخافضا بيحا , كالجخائع كأنػاعيا ؟, كالصب كأمخاضو ؟ كاألثار كالسخصػشات كأىسضتيا
ما عبلقة الجغخافضا . فذ التداؤؿكمو ؟ كلعل البعس عشج اشبلعو عمى ىحه الػرقة يخاكده ن

كبعمع , بطاىخة السخجرات كانتذارىا كشخؽ عبلجيا ؟  فالجغخافضا ليا عبلقتيا الخاصة بعمع القانػف 
كدراساتيا كبحػثيا في جغخافضة الجخيسة مشح الشرف األكؿ مغ القخف التاسع , اإلجخاـ كالجخيسة

تشاكلت مثل ىحه الطػاىخ كالسػضػعات كاالشخكحات التي , بل ليا العجيج مغ الخسائل, عذخ
إذًا ال غخابة في دراسة ىحه الػرقة  لطاىخة السخجرات . عمى مدتػػ اكاديسضات كجامعات العالع

كأسباب كانتذارىا كتجارتيا , كاالقترادية بمضبضا, كالثقافضة كاالجتساعضة, كتشاكؿ أبعادىا الجغخافضة
اآلتضة  : فاألكؿ : سضتشاكؿ تعخيف السخجرات  كتعاشضيا كشخؽ مكافحتيا في محاكرىا األربع

ثع يأتي , التػزيع الجغخافي لطاىخة السخجراتفدضشاقر  أما الثاني كاسباب انتذارىا كتعاشضيا.
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أما الخابع : . كاالقترادؼ  لمطاىخة, الثقافي, االجتساعي, البعج الجغخافي لضخكد عمى الثالث
لتشتيي الػرقة . كاسالضب الػقاية كشخؽ العبلج. تعاشضيافدضتشاكؿ اآلثار الستختبة عمى انتذارىا ك 
 بسجسػعة مغ الشتائج كالتػصضات 

تكسغ مذكمة الجراسة في محاكلة معخفة مجػ انتذار ىحه الطاىخة كمتابعة مذكمة الجراسة : 
 بعج تعخيفيا كالبحث عغ  أسالضب, كاالقترادية في لضبضا, الثقافضة, االجتساعضة, أبعادىا الجغخافضة

 الػقاية كشخؽ العبلج مغ أخصارىا .
: تيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى ضاىخة السخجرات في لضبضا كأسباب انتذارىا أىجاؼ الجراسة 

آثارىا كأسالضب الػقاية , كاالقترادؼ, الثقافي, االجتساعي, كتعاشضيا كتػزيعيا كبعجىا الجغخافي
عالجة انتذار ىحه اآلفة في السجتسع كشخؽ عبلجيا كذلظ الستخجاـ نتائج ىحه الجراسة في م

 . كاألىمضة في الرػرة لمترجؼ ليا كل حدب امكانضاتو, كلػضع كافة مؤسدات الجكلة الحكػمضة
: تكسغ أىسضة ىحه الجراسة في أنيا محاكلة لتتبع ضاىخة السخجرات في لضبضا لمتعخؼ أىسية الجراسة 

 ؼ لخصخ انتذارىا كتجارتيا .كالترج, كاجتساعضا, كثقافضا, عمى ابعادىا جغخافضا
 : مغ كاقع ىحه اآلفة في لضبضا تسحػرت فخضضة الجراسة  في االتي :فخضيات الجراسة 

, كاالجتساعي, ضاىخة السخجرات كغضخىا مغ الطػاىخ التي غدت العالع ليا بعجىا الجغخافي -
كلتثبت أف ىشاؾ , ىخةكلحا جاءت الفخضضة لتػضضح الحالة التي عمضيا الطا, كاالقترادؼ, كالثقافي

 عبلقة بضشيا كبضغ كجػد الجكلة كمؤسداتيا األمشضة في الحج مغ انتذارىا كسبل الػقاية مشيا 
رغع قمة البضانات كاإلحراءات الذاممة كالجقضقة عغ الطاىخة إال أنو ال يسكغ االنكار أف ليا  -

 كالعجدؼ عمى مدتػػ لضبضا ., تػزيعيا الجغخافي
: الحؼ يعج مغ السشاىج الذائعة  السشيج الػصفي التحمضمياعتسجت الجراسة : مشيجية الجراسة  -

 ,ف دقضق كتفرضمي لمطاىخة السجركسةفيػ يقـػ بػص, االستخجاـ في العمػـ االجتساعضة كاإلندانضة
, : كىػ يقػـ عمى إضيار العػامل السؤثخة في تػزيع ضاىخة معضشة كتصػرىاالسشيج التحمضل العاممي 

 قػة تأثضخ كل عامل مغ ىحه العػامل عمى الطاىخة السجركسة في حضد جغخافي معضغ .كدرجة 
, : لتحقضق أىجاؼ الجراسة تع اختضار لضبضا الػاقعة جغخافضا في قمب الػشغ العخبيمشصقة الجراسة 

كبإشبللة , كضمػمتخ تقخيباً  1.759.450 -كالسستجة بحجكدنا في الذساؿ االفخيقي بسداحة تقجر ب
 1كمػمتخ تقخيبًا .الخخيصة رقع 1900ل عمى البحخ الستػسط بمغ شػليا بداح
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 ( السػقع الجغخافي كالفمكي لميبيا1الخخيصة رقع )

 
 السرجر : مغ إعجاد الباحث استشادا إلى  :

Mountjoy, Alan -B-and Clihord   Embleton-Hutcminsn   Educational 

Second  Edition    December  1967  P.249 

السخجرات ذلظ الذخ السصمق . السحػر األكؿ : تعخيف السخجرات كأسباب انتذارىا كتعاشييا -
ذلظ التخياؽ , السخجرات التي  يتضخ مرصمحيا الخػؼ كالفزػؿ دكماً , كاألمل الػاىع بعضر أفزل

.ىكحا  كالخغبات الدخية عشج البذخ, الحؼ يبلمذ مػاشغ الزعف, أك الدع أحضانًا أخخػ  , احضاناً 
كىحه  مجسػعة مغ التعخيفات ندػقيا لمتعخيف بيا كىي  (1)ىي السخجرات ذات الػجو السددكج .

  كاآلتي : 
كىػ يختمف باختبلؼ الشطخة الضيا كلحلظ ال يػجج تعخيف مػحج أك متفق  تعخيف السخجرات :. أكلا 

كىشا يدػؽ الضشا حسدة كآخخكف مجسػعة مغ التعخيفات كمشيا : ىي مجسػعة  (2)عمضو لمسخجرات .
مغ مػاد شبضعضة ككضسضائضة تدتخجـ عمى شكل عقاقضخ أك حبػب مخجرة أك ركائح مخجرة أك تبغ 

                                                           

_  نضكػؿ ما يدتخاشي . السخجرات. تخجسة زيشا مغخبل. كتاب العخبضة. مجيشة السمظ عبج العديد لمعمـػ كالتقشضة. 1
 6ـ .ص2014

حسدة عبج السصمب كخيع  كاخخكف. ضاىخة تعاشي السخجرات كآثارىا في حجكث الجخيسة. مجمة العمـػ التخبػية _ 2
 ـ.    2017. يػلضػ 3-جامعة كاسط. العجد ج
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تحجث عشج استعساليا بذكل متكخ اإلدماف عمضيا كتغضخ في سمػؾ الفخد كشخرضتو كتغضخ في 
 (1)كضائف أعزاء الجدع .

مغ  –بزع السضع كفتح الخاء كتذجيج الجاؿ السكدػرة  –: تأتي كمسة السخجر التعخيف المغػي  -أ
فضقاؿ السخأة خجرىا أىميا بسعشى ستخكىا , كىػ الدتخ –بكدخ الخاء كسكػف الجاؿ  –)الخجر( 

 أؼ أف الخجر ىػ ما يدتخ الجياز العربي عغ فعمو كنذاشو السعتاد ., كصانػىا مغ االمتياف
: فبل يػجج تعخيف جامع يتفق عمضو العمساء الستخررػف بحضث  السخجرات اصصالحاا  -ب 

يػضح مفيػـ السػاد السخجرة بػضػح كجبلء كإف كاف ىشاؾ مجسػعة مغ التعخيفات االصصبلحضة 
 حضث عخفت بأنيا :  , لمسخجرات كالتي سضكتفى باإلشارة إلى اثشضغ مشيا

, حالة تخجيخ كمي أك جدئي مع فقج الػعي أك دكنو ىي السادة التي يؤدؼ تعاشضيا إلى - 1
 كتعصي ىحه السادة شعػرًا كاذبًا بالشذػة كالدعادة مع اليخكب مغ عالع الػاقع إلى عالع الخضاؿ .

ىي كل مادة تؤدؼ إلى افتقاد اإلحداس لسا يجكر حػؿ الذخز الستشاكؿ ليحه السادة أك  - 2
كإذا تعاشاىا , ائيا عمى جػاىخ كزعفة أك مدكشة أك مشبيةإلى الشعاس ػ كأحضانًا إلى الشػـ الحتػ 

 (2) الذخز بغضخ استذارة الصبضب السختز أضختو جدسضًا كنفدضًا كاجتساعضًا .
: السخجر ىػ كل ما يذػش العقل أك يثبصو أك يخجره كيغضخ في تفكضخ التعخيف الجتساعي  -ج 

 كشخرضة الفخد .
عخؼ االسبلـ السخجر بأنو ما غصى العقل كما أسكخ مشو الفخؽ  تعخيف الفقو السالمي : -د

 . فسلء الكف مشو حخاـ
ىػ مادة كضسائضة  تدبب الشعاس كالشػـ أك غضاب الػعي السرحػب  التعخيف العمسي : -ق

( التي تعشي Narcosis( السذتقة مغ االغخيقضة )Narcoticكىي تخجسة لكمسة ), بتدكضغ األلع
 مخجرا .يخجر أؼ يجعمو 

السخجرات مجسػعة مغ السػاد التي تدبب اإلدماف كتدسع الجياز  التعخيف القانػني : -ك
العربي كيحزخ تجاكليا أك زراعتيا أك ترشضعيا إال ألغخاض يحجدىا القانػف كال تدتعسل إال 

 (1) بػاسصة مغ يخخز لو بحلظ .

                                                           

كفقي حامج عمي. ضاىخة تعاشي السخجرات. االسباب, كاالثار, كالعبلج. مشتجػ اقخأ التفافي.  كزارة األكقاؼ _ 1
 قصاع الذؤف الثقافضة. دكلة الكػيت. ص كالذؤف اإلسبلمضة.

 21السخجع نفدو. ص _2
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  أسباب انتذارىا كتعاشييا :. ثانياا  -
 كتجارة كتعاشي ., اآلفة في دكؿ الجػار زراعة كانتاجانتذارىا ىحه    - 1
 السداحة الذاسعة كالحجكد السستجة لمضبضا األمخ الحؼ افقج سضصخة الجكلة كضبط األمغ فضيا . - 2
 السػقع الجغخافي لمضبضا جعميا معبخ لتجار السخجرات كميخبضيا خاصة بعج غضاب الجكلة .  - 3
 . السؤسدات التعمضسضة, كاالعبلـ, لجكر التػعػؼ لؤلكقاؼغضاب دكر األسخة الخقابي كا - 4
كالتي استغميا تجار ىحه االفة , الطخكؼ األمشضة كاالقترادية كاالجتساعضة التي تسخ بيا لضبضا - 5

 كعرابات التيخيب كاستخبارات العجك في نذخ ىحه اآلفة كتخكيج تجارتيا كتعاشضيا  .
الجراسة الجغخافضة ىي أكسع كأشسل بكثضخ مغ مجخد  : التػزيع الجغخافي لطاىخة السخجرات -

 إال اف ذلظ  يسثل نقصة البجاية الزخكرية ليا., أك مجسػعة ضػاىخ تػزيعًا مكانضاً , تػزيع لطاىخة

كذلظ لمعبلقة الػثضقة بضغ , فاستعساؿ الخخائط كإعجاد الججاكؿ كاألشكاؿ البضانضة لو أىسضتو, (2)
السجركسة كبضغ الخخيصة كإعجاد الججكؿ كرسع الذكل البضاني فالخخيصة كسضمو الطاىخات الجغخافضة 

ككحلظ الذكل , مثمى لمتػزيع كسا ىػ الججكؿ الحؼ يزع بضغ خاناتو بضانات الطاىخة ىجؼ الجراسة
 البضاني الحؼ يسثل كسضمة لتسثضميا بضانضًا .

تػزيعيا الجغخافي كتبايشاتو داخل السجف فطاىخة السخجرات كانتذارىا كتعاشضيا كالتجارة فضيا كدراسة 
المضبضة مختبط بالسعمػمات الستاحة عغ كل مجيشة كذلظ بالخجػع إلى التقاريخ الدشػية الرادرة مغ 

ـ ( كالتي 2018 - 2003جياز السباحث العامة بػزارة الجاخمضة عغ الجخيسة في الفتخة ما بضغ )
 استيجفتيا ىحه الػرقة بالجراسة .

ككحلظ في عجد , ف التحبحب ىػ الدائج في عجد قزايا السخجرات تعاشضًا كتجارةفقج لػحع أ
السجيخيات األمشضة عمى مدتػػ لضبضا. كبستابعة االحراءات التي حػتيا التقاريخ السحكػرة تبضغ 

ـ كانت شاممة 2012ـ كسشة 2003أنيا في فتخة التدع سشػات األكلي كالسحرػرة ما بضغ سشة 
(  39, 22المضبضة كمجيخياتيا األمشضة التي تخاكح عجدىا في تمظ الفتخة ما بضغ)  عمى مدتػػ الجكلة

مجيخية كالتي مغ السسكغ أف ترشف كفتخة أكلى في التػزيع الجغخافي لمسجيخيات األمشضة عمى 
 (1الججكؿ رقع ). عجدىا بضغ الديادة كالشقز مدتػػ لضبضا كالحؼ حضث فضيا

                                                                                                                                                                      

كفقي حامج عمي. ضاىخة تعاشي السخجرات. االسباب, كاالثار, كالعبلج. مشتجػ اقخأ التفافي.  كزارة األكقاؼ _ 1
 21ـ .ص2003كالذؤف اإلسبلمضة. قصاع الذؤف الثقافضة. دكلة الكػيت .

ـ. 2000اىجيا كأىجافيا. دار الفكخ السعاصخ. بضخكت لبشاف, دمذق . صفػح خضخ. الجغخافضا مػضػعيا كمش_ 2
 51, 50ص 
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 ـ2018 – 2003يخيات األمغ لمفتخة ما بيغ ( تصػر عجد مج 1الججكؿ رقع ) 

 مالحطات
 عجد

السجيخيات 
 العاممة

 العجد
 الفعمي

 لمسجيخيات
 مالحطات الدشة

 عجد
 السجيخيات
 العاممة

 العجد
 الفعمي

 لمسجيخيات
 الدشة

 2003 32 32 تذسل لضبضا كاممة 2013 37 37 ال تذسل
 2004 32 32 تذسل لضبضا كاممة 2014 29 29 ال تذسل
 2005 32 32 تذسل لضبضا كاممة 2015 34 34 تذسل ال

 2006 22 22 تذسل لضبضا كاممة 2016 61 33 ال تذسل
 2007 22 22 تذسل لضبضا كاممة 2017 66 33 ال تذسل
 2008 22 22 تذسل لضبضا كاممة 2018 68 35 ال تذسل
 2009 23 23 تذسل لضبضا كاممة - - - -
 2010 23 23 تذسل لضبضا كاممة - - - -
 2012 39 39 تذسل لضبضا كاممة - - - -
السرجر : مغ اعجاد الباحث استشادا إلى. كزارة الجاخمضة. جياز السباحث الجشائضة .التقخيخ الدشػؼ عغ 

 ـ2018-2003الجخيسة
ـ( بأحجاثيا كضخكفيا كالتي تخاكح  2018, 2013ثع تأتي الفتخة الثانضة كالسحرػرة ما بضغ سشة ) 
 ( مجيخية . 68, 37السجيخيات األمشضة فضيا ما بضغ )عجد 
ـ استثشاء مجيخية أمغ مجيشة بشغازؼ مغ االحراءات الػاردة بالدجبلت  2013حضث تع سشة  

ـ بطخكفيا أيزًا كقج تع فضيا استثشاء مجيخية 2014ثع تأتي سشة , (1الرادرة الخخيصة رقع )
جيشة بشغازؼ مغ االحراءات الػاردة بالدجبلت ككحلظ مجيخية م, (2الخخيصة رقع ), مجيشة سخت
 ـ كيدداد األمخ تعقضجًا .2015لتأتي سشة , (1الججكؿ رقع ), الرادرة

كمجيخيات السشصقة الذخقضة مغ االحراءات الػاردة , حضث تع استثشاء مجيخية أمغ مجيشة سخت
 (3الخخيصة رقع ). بالدجبلت الرادرة بالكامل
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 ( الخخيصة رقع )

 
 السرجر : مغ إعجاد الباحث استشادا إلى  :السرجر : 

Mountjoy, Alan -B-and Clihord   Embleton-Hutcminsn   Educational 

Second  Edition    December  1967  P.249 

ـ  كيتع فضيا 2017لتأتي سشة , ـ2016كيدتسخ الحاؿ في ىحه الفتخة عمى ما ىػ عمضو حتى سشة 
ـ عمى ما ىػ 2018كيدتسخ حاؿ السشصقة الذخقضة حتى سشة , مجيشة سختاضافة مجيخية أمغ 

كحتى يتع تػزيع ىحه الطاىخة جغخافضًا تع االشبلع  , (4الخخيصة رقع ). (1الججكؿ رقع ). عمضو
أك , عمى قػائع اسساء مجيخيات األمغ السػجػدة بالتقاريخ السحكػرة التي سسضت إما بأسساء مجف

زح التغضخ السدتسخ في أسساء ىحه السجف كالسشاشق ككركد أسساء لع تكغ حضث ات, مشاشق تجيخىا
معخكفو مغ قبل عمى خخيصة لضبضا كقج اقتخنت ىحه األسساء بالتػزيع الجغخافي لمسجيخات عمى 

, القخضة الذاشئ, الذاشئ الغخبي, ساحل الجبل االخزخ, مدتػػ لضبضا مثبًل : )باشغ الجبل
ىحا التغضخ الحؼ ال يست برمة لكفاءة الخجمة , ادة كالشقز في عجدىاالداكية الغخب ( كحلظ الدي

, كمداحة السجيشة أك السشصقة ىجؼ الخجمة األمشضة, األمشضة الشابعة مغ تػزيع الدكاف ككثافتيع
كال لسخكنتيا لضتع استضعاب الديادة في , حضث تست مثبًل السداكاة بضغ ككمو كشخابمذ العاصسة

كالداكية , فجشدكر مجيخية, سدافة الفاصمة بضغ السجف كالسشاشق )دائخة الخجمة (كال لم, الدكاف فضيا
كال لسا يدتجج مغ تصػرات في مجاؿ الخجمة األمشضة دكف تػقف أك قرػر في تػفضخىا ( , مجيخية
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كىحا بالصبع أثخ سمبًا عمى , فالتغضضخ مدتسخ بضغ زيادة كنقز في عجد السجيخيات األمشضة , (1) .
   الجغخافي لمطاىخة ىجؼ الجراسة . التػزيع

 – 2003( عجد حالت التعاشي كالستاجخة في السخجرات لمفتخة ما بيغ  2الججكؿ رقع )  
 ـ2018

عجد حالت  السشصقة ت
 الشدبة % عجد حالت التجار الشدبة % التعاشي

 75 629 72 1836 الذخقضة 1
 14 113 16 406 الغخبضة 2
 4 31 9 236 الػسصى 3
 7 57 3 79 الجشػبضة 4

 100 830 100 2557 السجسػع
السرجر : مغ اعجاد الباحث استشادا إلى. كزارة الجاخمضة. جياز السباحث الجشائضة .التقخيخ الدشػؼ عغ 

 ـ2018-2003الجخيسة
لتبلفي ما ذكخ سضتع التػزيع الجغخافي ليحه الطاىخة عمى مدتػؼ مشاشق ادارية تع تحجيج . لحلظ
حضث تع تقدع مشصقة الجراسة )لضبضا( إلى اربع مشاشق ادارية الخخيصة  , كأسسائيا جغخافضاً حجكدىا 
 ( كىي كاآلتي : 5رقع ) 

الجبل , درنو ,شبخؽ , اججابضا, السخج, كتزع السجف اآلتضة :)بشغازؼ :  السشصقة الذخقية -1
 % مغ مداحة لضبضا .45كتدتحػذ عمى , االخزخ, شحات ,الكفخة (

, سخت(, الجفخة, زلضتغ, بشي كلضج, كتزع السجف اآلتضة )مرخاتو قة الػسصي :السشص - 2
 % مغ مداحة لضبضا .13كتدتحػذ عمى 

نالػت ,الجبل , الداكية, الجفارة, السخقب, كتزع السجف اآلتضة ) شخابمذ السشصقة الغخبية : - 3
 . % مغ مداحة لضبضا 10كتدتحػذ عمى , السشصقة الغخبضة ( الغخبي,

كتدتحػذ , غات (, مخزؽ , أكبارؼ , الذاشئ, السجف اآلتضة )سبيا السشصقة الجشػبية كتزع : - 4
كعمى أساس ىحا التػزيع الجغخافي لمسشاشق سضتع تشاكؿ التػزيع , % مغ مداحة لضبضا32عمى 

الجغخافي لطاىخة السخجرات في لضبضا عجديا حدب عجد الستعاشضغ كالستاجخيغ كندبيع السئػية 
 ( 2الججكؿ رقع ), (5الخخيصة رقع ). حدب مشصقتو السحجدة مػزعة كل

                                                           

دار صفاء لمشذخ  أسذ, معايضخ, تقشضات.. خمف حدضغ الجلضسي , تخصضط الخجمات السجتسعضة كالبشضة التحتضة_ 1
 .42ـ. ص 2009. 1ط االردف. كالتػزيع. عساف.
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 ( السشاشق الجغخافية التي تع تحجيجىا 5الخخيصة رقع ) 

 
 السرجر : مغ إعجاد الباحث استشادا إلى  : السرجر :

Mountjoy, Alan -B-and Clihord   Embleton-Hutcminsn   Educational 

Second  Edition    December  1967  P.249 

 التػزيع العجدي لطاىخة السخجرات :  -
ىحا التػزيع الجغخافي  الحؼ تع فضو تقدضع مشصقة الجراسة إلى أربعة مشاشق جغخافضة محجدة يدػقشا 
إلى تػزيع عجدؼ  يتزسغ أعجاد الستعاشضغ كالستاجخيغ كندبيع في السخجرات عمى مدتػػ السجف 

كيتسثل ىحا الشػع مغ التػزيعات الجغخافضة , ليحه الطاىخةالمضبضة لضتزح جمضًا التػزيع الجغخافي 
لطاىخة السخجرات تعاشضاً كتجارة باألرقاـ السصمقة كذلظ حدب الػحجات اإلدارية )السشاشق ( التي 

حضث تع استضفاء البضانات كاإلحراءات , (5الخخيصة رقع ). قدست إلضيا مشصقة الجراسة )لضبضا(
التي أعجتيا إدارة اإلحراء , ـ (2018 – 2003خيسة لمفتخة ما بضغ )مغ التقاريخ الدشػية عغ الج

حضث تع مخاعاة الجقة قجر اإلمكاف في عخض , كالسعمػمات الجشائضة بجياز السباحث الجشائضة
كاستذعارًا مغ ىحه اإلدارة , بضاناتيا كإحراءاتيا التي كردت في تقاريخىا شػاؿ السجة السحكػرة

ػت ىحه التقاريخ عمى الججاكؿ اإلحرائضة كالخسػـ البضانضة ككل ما يقتزضو بأىسضة التػثضق فقج احت
كىحا الحخص الحؼ يبلحع مغ كزارة الجاخمضة , (1)تػضضح السعمػمة مغ بضانات أك احراءات .

, ـ (2018- 1969كإداراتيا عمى التجسضع السدتسخ لسجة تجاكزت تدعة كأربعضغ عامًا ما بضغ )
كثانضًا : تساشضًا مع تػصضات الشجكة الجكلضة  العخبضة . ة الطاىخة كخصػرتياإنسا جاء أكال : ألىسض

                                                           

كزارة الجاخمضة. جياز السباحث الجشائضة. مصبعة صشجكؽ الخعاية ـ. 2018التقخيخ الدشػؼ عغ الجخيسة لعاـ _ 1
 .3االجتساعضة .ص
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حػؿ تعاشي السخجرات التي نطسيا السكتب الجكلي العخبي لذؤكف السخجرات بسقخ األمانة العامة 
ـ كالتي كانت فضيا لضبضا مغ بضغ 1071( مايػ  14- 10لجامعة الجكؿ العخبضة في الفتخة مغ) 

ا مغ السذاركضغ لخصػرة السذكمة عمى السجتسع العخبي كرغبة مشيع في القزاء كتقجيخ , الحزػر
عمى ىحه السذكمة كالػصػؿ بيحه السجتسعات إلى مدتػػ حزارؼ كإنداني أفزل فقج تػصمػا 

مشيا الحخص عمى تجسضع البضانات االحرائضة الستعمقة بالطاىخة كتذسل , إلى ثساني عذخة تػصضة
حضث سضتع التقدضع  , (1) السشاشق التي يعضذػف فضيا كضخكفيع االجتساعضة.بضانات عغ الستعاشضغ ك 

فالشدبة لمفتخة األكلي لمتػزيع , لسدتػيات كذلظ حدب ندب الستعاشضغ كالستاجخيغ في السخجرات
ـ( عمى 2012 – 2003العجدؼ لستعاشي السخجرات كالستاجخيغ فضيا كالسحرػرة ما بضغ سشة) 

ب الدجبلت الرادرة مغ إدارة اإلحراء كالسعمػمات الجشائضة بجياز مدتػػ السجف المضبضة حد
 ( فيي كاآلتي :  1السباحث الجشائضة بػازرة الجاخمضة بصخابمذ. الججكؿ رقع )

كبمغ مجسػع , ( مجيخية31حضث كاف عجد السجيخيات األمشضة فضيا ) ـ :2003سشة  - 1
 130حضث اتت مجيشة بشغازؼ أكال بػ , ( متعاشضاً 328الستعاشضغ فضيا عمى مدتػػ لضبضا ىػ )

فسجيشة فالشقاط  23فسجيشة اججابضا بػ  49متعاشضًا ثع مجيشة الداكية بػ  76متعاشي ثع مجيشة درنة بػ 
فالسخقب كالجفخة , 4فبشي كلضج  بػ  4متعاشي ثع البصشاف 12فرخماف كصبخاتو بػ  18الخسذ بػ 
أما بالشدبة لمتجارة . 1كأخضخًا الحداـ األخزخ بػ  2الحضاة بػ ثع السخج كالقبة ككادؼ  3كالػاحات بػ 

ثع  30ثع اججابضا بػ  109حضث اتت مجيشة بشغازؼ بػػ , ( تاجخاً 155: فكاف مجسػع الستاجخيغ )
 -كأخضخًا القبة كالجفخة كمددة ب 2ثع الشقاط الخسذ كصخماف كصبخاتو بػ 3السخج كالكفخة كمخزؽ بػ

 فقط . 1
كبديادة مجيخية غجامذ , (32حضث كاف عجد السجيخيات األمشضة فضيا ) ـ :2004سشة   - 2

( متعاشضا ثع درنو بػ 109حضث اتت مجيشة بشغازؼ أكال بػ ), التي كانت تتبع مجيخية نالػت سابقاً 
ثع  10ثع السخج بػ, 17فالشقاط الخسذ بػ  19ثع اججابضا بػ  26فالداكية بػ  30فالبصشاف بػ  45

 1كاخضخا القبة كبشي كلضج كالكفخة بػ  4,5فرخماف كصبخاتو كسخت عمى التختضب بػ   5الجفخة بػ 
( تاجٍخ, حضث اتت مجيشة بشغازؼ عمى راس القائسة 100.أما التجارة فكاف مجسػع الستاجخيغ )

ثع  2ثع بشي كلضج بػ  4ثع البصشاف كالشقاط الخسذ كالسخج  بػ  5ثع  الكفخة بػ  23ثع اججابضا  51
 فقط . 1كادؼ الحضاة كمخزؽ بػ تأتي

                                                           

  186ـ .ص1971. 55الشجكة الجكلضة العخبضة حػؿ تعاشي السخجرات. السجمة العخبضة  لعمـػ الذخشة. العجد _ 1
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( 32ـ كىػ) 2004بقي نفذ التقدضع الدابق لمسجيخيات األمشضة  لدشة  ـ : 2005سشة  - 3
( 316حضث كاف عجد الستعاشضغ فقج كاف ). مجيخية مع إضافة الشػاحي االربعة لسجيخية  تاجػراء
 44فاججابضا بػ  37اف  بػ متعاشضًا ثع البصش 71متعاشضًا  حضث اتت درنة عمى رأس القائسة بػ 

ثع  8ثع الكفخة بػ 11فرخماف كصبخاتو بػ  13ثع السخقب بػ  26فالشقاط الخسذ  29فالداكية بػ 
كاخضخا بشي كلضج  2ثع السخج بػ  3ثع سخت كالجفخة بػ  4مرخاتو كالحداـ االخزخ ككادؼ الذاشئ بػ 

( تاجخا حضث اتت اججابضا عمى راس 81) أما بالشدبة لمتجارة فقج كاف عجد الستاجخيغ. 1كالقبة  بػ 
ثع  6ثع الداكية بػ  7ثع البصشاف كالشقاط الخسذ بػ  10ثع صبخاتو كصخماف بػ  29القائسة بػ 

لتاتي  2ثع بشي كلضج ككادؼ الحضاة ككادؼ الذاشئ بػ  3ثع بشغازؼ كمخزؽ بػ  4السخقب كالكفخة بػ 
 فقط . 1اخضخا  سخت بػ 

حضث تع , الدشة تست الدضصخة األمشضة لمجكلة كتػفضخا لئلمكانضات في ىحه ـ :2006سشة  - 4
( مجيخية كتع ضع مجسػعة مغ  22( مجيخية إلى) 32تقمضز عجد السجيخات االمشضة مغ) 

, كصخماف كصبخاتو  لمداكيا, السجيخيات  تحت مدسي كاحج كتاجػراء كالشػاحي األربع لصخابمذ
كفي ىحه الدشة . كبشي كلضج لسرخاتو كىكحا, مجبل الغخبيكغخياف كيفخف كمددة ل, كغجامذ لشالػت

( متعاشضا حضث اتت مجيشة درنة عمى رأس القائسة بػ 314بالشدبة لعجد الستعاشضغ فقج بمغ )
ثع  22فسرخاتو بػ  38فالبصشاف بػ  50فالػاحات بػ  65( متعاشضًا ثع تمتيا مجيشة بشغازؼ بػ 108)

لتاتي  3كالكفخة ككادؼ الذاشئ بػ  4فسخزؽ بػ  6ط الخسذ بػ كالشقا 9فالسخج بػ  14السخقب بػ 
( .حضث جاءت 122أما بالشدبة لمتجارة فقج بمغ عجد الستاجخيغ ). 2سخت ككادؼ الحضاة بػ

 5ثع بشغازؼ كالشقاط الخسذ  بػ 22ثع البصشاف بػ  28ثع الكفخة بػ  50الػاحات عمى رأس القائسة بػ 
 فقط . 1لتاتي السخج كمخزؽ اخضخا بػػ  2ثع درنة بػ  4ثع السخقب ككادؼ الذاشئ بػ 

( مجيخية عمى 22استسخ العسل عمى نفذ عجد مجيخات األمغ الدابقة ) ـ : 2007سشة  - 5
حضث اتت مجيشة درنة عمى رأس القائسة  , ( متعاشضا412مدتػػ لضبضا حضث بمغ عجد الستعاشضغ )

ثع السخج  25ثع البصشاف بػ  37ثع مرخاتو بػ  60ثع الػاحات بػ  78متعاشي ثع بشغازؼ بػ  169بػ 
 3ثع الشقاط الخسذ ككادؼ الذاشئ بػ  4ثع الجفخة بػ  5ثع السخقب بػ 6ثع كادؼ الحضاة بػ  15بػ 

 79( حضث أتت الػاحات بػ 167أما بالشدبة لمتجارة فقج بمغ عجد الستاجخيغ ). 1كاخضخا مخزؽ بػ 
ثع البصشاف  3ثع كادؼ الحضاة بػ 6ثع بشغازؼ بػ  10كفخة بػ ثع ال 25ثع الشقاط الخسذ 34ثع درنة 

 فقط . 1كاخضخا السخقب كسخت كنالػت كالجفخة بػ  2كمخزؽ ككادؼ الذاشئ بػ 
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استسخ العسل في ىحه الدشة عمى ما ىػ عمضو كبشفذ عجد السجيخات  ـ : 2008سشة  - 6
( متعاشضًا اتت مجيشة 286الستعاشضغ )حضث بمغ عجد , ( مجيخية22ـ كىػ )2007األمشضة لدشة 

ثع  24ثع البصشاف بػ  26ثع مرخاتو بػ  51متعاشضًا ثع بشغازؼ بػ  125درنة عمى رأس القائسة بػ 
ثع السخقب  5ثع كادؼ الحضاة بػ  6ثع الكفخة بػ  10ثع السخج بػ  13الشقاط الخسذ كالجفخة بػ 
ما بالشدبة لمتجارة فقج بمغ عجد الستاجخيغ أ. 1كاخضخا مخزؽ بػ  4كالػاحات ككادؼ الذاشئ بػ

ثع  15ثع الشقاط الخسذ بػ  27ثع الكفخة بػ  52اتت مجيشة درنة عمى رأس القائسة بػ , (117)
كأخضخًا البصشاف كمخزؽ  كالجفخة  2ثع السخج بػ 3ثع كادؼ الحضاة بػ  5ثع الػاحات بػ  9بشغازؼ بػ 

  . فقط 1ككادؼ الذاشئ بػ 
( مجيخية 23حضث أصبح  ), في ىحه الدشة تع زيادة عجد مجيخات األمغ : ـ2009سشة  - 7

حضث بمغ عجد الستعاشضغ في ىحه الدشة , ( مجيخية كذلظ بعج زيادة مجيخية اججابضا 22بعجما كاف) 
ثع  57متعاشي ثع درنة بػػ  69حضث أتت مجيشة بشغازؼ عمى رأس القائسة بعجد , ( متعاشضاً 224)

ثع كادؼ الحضاة  6ثع الجفخة بػ  10ثع الشقاط الخسذ كنالػت بػ  24مرخاتو بػ  ثع 32البصشاف بػ 
.أما  1كاخضخا السخقب بػ  2ثع الػاحات كالسخج  كمخزؽ  كاججابضا بػ  3ثع كادؼ الذاشئ بػػ  4بػ 

حضث أتت مجيشة درنة عمى راس القائسة بػ , ( متاجخا62بالشدبة لمتجارة فقج بمغ عجد الستاجخيغ )
ثع الػاحات  2ثع مرخاتو كالجفخة بػ  4ثع كادؼ الحضاة بػ  9ثع بشغازؼ بػ  15ع الكفخة بػ ث 26

 فقط . 1كالبصشاف كالسخج  كمخزؽ بػ
( مجيخية عمى 23تأتي ىحه الدشة قبل احجاث فبخايخ لضدتسخ العسل بعجد ) ـ :2010سشة  - 8

اشضًا جاءت مجيشة بشغازؼ ( متع148حضث بمغ عجد الستعاشضغ ), ـ2009سضاؽ الدشة الساضضة 
ثع الكفخة  5ثع مخزؽ بػ  8ثع اججابضا بػ  15ثع مرخاتو بػ  34ثع درنة بػ  57عمى رأس القائسة بػ 

ثع سبيا كسخت ككادؼ , 2ثع السخقب كالسخج ككادؼ الحضاة كالجفخة بػ  3ثع الػاحات بػ  4بػ 
 9( متاجخا حضث أتت مجيشة درنة بػ 28أما بالشدبة لمتجارة فقج بمغ عجد الستاجخيغ ). 1الذاشئ بػ 
ثع الػاحات كالبصشاف كالسخج كمرخاتو  2ثع كادؼ الحضاة بػ  3ثع بشغازؼ كالجفخة بػ  4ثع الكفخة بػ 

 فقط . 1كمخزؽ ككادؼ الذاشئ  كاججابضا بػ 
ككزاراتيا , كدمخت مؤسداتيا, تأتي ىحه الدشة كقج انيارت الجكلة المضبضة ـ :2012سشة  - 9

حضث اصبحت القخارات عذػائضة  دكف دراسة كتػلى األمخ مغ , فضيا الفػضى اإلدارية كسادت
حضث تع زيادة عجد مجيخيات , لضذ لو عبلقة بالعسل كنطسو كمغ بضغ ىحه الػزارات  كزارة الجاخمضة

كمدتػػ تقجيع الخجمة كجػدتيا كمجػ تػفضخ , األمغ عذػائضًا دكف الشطخ لمكثافة الدكانضة
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حضث تست السداكاة  بضغ مجيشة شخابمذ العاصسة التي يفػؽ عجد سكانيا السمضػف , تاإلمكانضا
, ككاباك, كبضغ  كالخحضبات, كالداكية, كسبيا, كمجيشة بشغازؼ ثاني السجف المضبضة كمرخاتو, ندسة

( مجيخية  36لضرل عجد مجيخيات إلى ), كاالبضار التي ال يديج عجد الدكاف فضيا عغ بزعة آالؼ
( متعاشضًا أتت مجيشة 74أما بالشدبة لعجد الستعاشضغ فقج كاف ). ( مجيخية13عجدؼ كىػ ) بفارؽ 

ثع  10ثع مرخاتو بػ 13ثع سبيا بػ 14متعاشي ثع الداكية بػ  20زلضصغ عمى رأس القائسة بػ 
أما بالشدبة . 1ثع تأتي العجضبلت كمدبلتو كصبخاتو بػ 3ثع الجفخة بػ 4ثع الجفارة بػ  6غخياف بػ
ثع الكفخة  4ثع العجضبلت  8( متاجخًا اتت مجيشة سبيا اكال بػ16متجارة فقج بمغ عجد الستاجخيغ )ل
 فقط . 1كاخضخًا مرخاتو كصخماف بػ. 2بػ

ـ مقارنة بعجد جخائع الجشايات كالجخائع 2012-2003( جخائع السخجرات في الفتخة األكلي 3رقع )
 العامة في ليبيا

جخائع 
 عامة

مغ الجخائع 
 مة %العا

مغ الجشايات 
جخائع  جخائع الجشايات العامة %

 الدشة السخجرات

53807 0.9 7.18 6727 483 2003 
55443 0.7 5.20 7259 378 2004 
74210 0.53 4.16 9522 397 2005 
72483 0.60 4.25 10258 436 2006 
75622 0.8 5.71 10135 579 2007 
80003 0.6 4.62 10012 463 2008 
76889 0.4 2.89 9876 286 2009 
65726 0.3 2.27 7738 176 2010 
26923 0.3 1.36 6590 90 2012 
 السجسػع 3288 78117 37.64 5.13 581106
السرجر : مغ اعجاد الباحث استشادا إلى. كزارة الجاخمضة. جياز السباحث الجشائضة .التقخيخ الدشػؼ عغ 

 ـ2018-2003الجخيسة
التي حػتيا ىحه الفتخة )األكلى( لمستعاشضغ كالستاجخيغ في السخجرات  كمغ متابعة اإلحراءات 

( 3288كالتي كانت شاممة لمضبضا عامة اتزح اآلتي : سجمت ىحه الفتخة عجد ), (3الججكؿ رقع )
-حضث أتت مجيشة ) درنة( عمى رأس قائسة الستعاشضغ ب, جخيسة مخجرات بضغ متعاٍط كمتاجخ

 ـ .2007( متعاشي لدشة 169عجد )
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ـ مقارنة بعجد جخائع 2018-2012( جخائع السخجرات في الفتخة الثانية  4الججكؿ رقع  ) 
 الجشايات كالجخائع العامة في ليبي

جخائع 
 عامة

مغ الجخائع 
 العامة %

مغ الجشايات 
 العامة %

 جخائع الجشايات
جخائع 
 السخجرات

 الدشة

21665 0.7 3.04 4789 146 2013 
13503 0.2 1.24 2572 32 2014 
10183 0.1 0.57 2075 12 2015 
9387 0.1 0.56 2129 12 2016 
11266 0.3 1.57 2471 39 2017 
14656 0.3 2.09 2438 51 2018 
 السجسػع 292 16474 9.07 1.7 80462
السرجر :  مغ اعجاد الباحث استشادا إلى. كزارة الجاخمضة. جياز السباحث الجشائضة .التقخيخ الدشػؼ عغ 

 ـ2018-2003الجخيسة
ـ .أما ندبة 2003متاجخًا  لدشة , (109كمجيشة بشغازؼ عمى رأس قائسة الستاجخيغ بعجد )

كلسجسػع , ( تقخيباً 37.64السقارنة بعجد جخائع الجشايات عمى مدتػػ لضبضا فكانت تسثل ندبة )
ي الفتخة الثانضة ثع تأت, (4الججكؿ رقع ). ( تقخيباً 5.13فقج مثمث ما ندبتو ). الجخائع العامة

 ـ( كىي كاآلتي : 2018-2013كالسحرػرة ما بضغ )
( مجيخية أمغ  37رغع كصػؿ عجد مجيخيات األمغ في ىحه الدشة إلى )  ـ :2013سشة  - 10

إال أف ىحا التػزيع ال يذسل لضبضا كاممة حضث يبلحع فضو استثشاء مجيخية بشغازؼ مغ القائسة 
( متعاشضًا ,أتت مجيشة 115كحضث كاف عجد الستعاشضغ في ىحه الدشة إلى ), كإضافة  شبخؽ ليا

 8ثع صخماف بػ 9ثع مدبلتو بػ  15ثع زلضصغ بػ  25ثع الداكية بػ  27شبخؽ عمى رأس القائسة بػ 
كأخضخًا الجفخة كاألصابعة بػ  3ثع الخسذ كالجسضل كمرخاتو كاألبضار بػ  5ثع سبيا بػ 7ثع غخياف بػ 

ثع  12حضث اتت مجيشة سبيا بػػ , ( متاجخاً 31لستاجخة فقج كصل عجد الستاجخيغ إلى )أما ا.  2.
 فقط  1كأخضخًا صخماف كمرخاتو كزكارة كغات كالذاشئ بػػ 5ثع الكفخة بػ 9الداكية بػ 

تع استثشاء مجيخية سخت كمجيخيات  السشصقة الذخقضة في ىحه الدشة  ـ :2014سشة  - 11
( مجيخية نتضجة لزع بعس السجيخيات 29( مجيخية إلى)37مغ) كخفس عجد مجيخيات األمغ

مجيخيات كىي )  7كلبلستثشاء الحؼ تع  لسجيخيات السشصقة الذخقضة  مغ القائسة كالتي بمغ عجدىا 
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أما . الجبل األخزخ (, ساحل الجبل األخزخ, رأس لشػؼ, االبضار, شبخؽ , اججابضا, شحات
 9أتت مجيشة زلضتغ عمى رأس القائسة بػ  , ( متعاشضاً 31ىع )بالشدبة لعجد الستعاشضغ فقج بمغ عجد

كأخضخًا مدبلتو   2ثًع الجسضل كالعجضبلت كمرخاتو بػػ  4ثع الخسذ كصبخاتو بػػ  7ثع الداكية بػ 
 فقط عمى مدتػؼ لضبضا . 1أما الستاجخكف فكاف عجدىع . 1 -ب

يخيات  السشصقة الذخقضة كتع في ىحه الدشة تع استثشاء مجيخية سخت كمج ـ :2015سشة  - 12
حضث الغضت بعس السجيخيات كأضضفت , ( مجيخية 34( مجيخية إلى )29زيادة عجد السجيخيات مغ)

حضث جاءت مجيشة زلضتغ أكاًل بػ , ( متعاشضاً 11كقج بمغ عجد الستعاشضغ في ىحه الدشة ), أخخػ 
أما بالشدبة لمستاجخيغ فقج بمغ . 1كأخضخًا الداكية كمرخاتو كالعجضبلت بػ , 2ثع الجسضل بػ , 11

 فقط .1حضث اتت سبيا كبشي كلضج كمددة عمى التختضب بػػ , (3عجدىع )
في ىحه الدشة تع استثشاء مجيخية سخت كمجيخيات السشصقة الذخقضة مع أف  ـ :2016سشة  - 13

د إلى) ثع  قمز العج, ( مجيخية في ىحه الدشة61العجد الفعمي لمسجيخيات األمشضة قج كصل إلى )
أتت مجيشة سبيا عمى رأس . ( متعاشضغ10كقج بمغ عجد الستعاشضغ في ىحه الدشة ), ( مجيخية 33

ثع جاءت الخسذ كزلضتغ كبشي  , متعاشضغ اثشضغ -ثع مرخاتو كزكارة ب, متعاشضغ 3القائسة بػ 
التختضب مجيشة حضث جاءت عمى , متاجخيغ  4أما الستاجخكف فقج بمغ عجدىع . كلضج بػستعاٍط كاحج 

 فقط . 1كالجفخة بػ , كسبيا, كزكارة , الداكية
استسخ استثشاء مجيخية سخت كمجيخيات السشصقة الذخقضة استقخ عجد  ـ :2017سشة  - 14

متعاشضًا  33حضث بمغ عجد الستعاشضغ , ( مجيخية33السجيخيات عمى نفذ عجد الدشة الساضضة )
ثع  7ثع أتت مرخاتو كبشي كلضج بػ , متعاشضغ 10ػ كقج جاءت مجيشة زلضتغ عمى رأس القائسة ب

 . 1ثع شخابمذ كسبيا كالخيايشة بػ 2الداكية كالخسذ كالجفخة بػػ
ثع  4حضث اتت مجيشة صخماف عمى راس القائسة بػػ , 8أما بالشدبة لمستاجخيغ فقج بمغ عجدىع  

 فقط . 1ثع الداكية كقرخ بغ غذضخ بػ  2زلضصغ بػ 
حضث , استثشاء مجيخيات  السشصقة الذخقضة كزيادة عجد السجيخيات تع ـ :2018سشة  - 15

اتت مجيشة زلضتغ , متعاشضاً  30كقج بمغ عجد التعاشضغ في ىحه الدشة , ( مجيخية35اصبح عجدىا)
لتاتي سبيا كالداكية الغخب , 2-ثع الجسضل ب, 3متعاشضًا ثع تمتيا بشي كلضج بػػ 11 -أكاًل ب

حضث أتت مجيشة الداكية , متاجخاً  20لشدبة لمستاجخيغ فقج بمغ عجدىع أما با. بستعاشي كاحج فقط
لتاتي زكارة كسخت , 3ثع الجفخة كرقج الضغ بػػ 4ثع الجسضل بػػ, متاجخيغ 5عمى راس القائسة بػػ 
, ـ(2018 – 2013أما )الفتخة الثانضة ( كالسحرػرة ما بضغ ). فقط  1 -كيفخف عمى التختضب ب
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حضث كانت االحراءات ال تذسل , الدضاسضة كاالمشضة التي تسخ بيا لضبضا كالتي  نتضجة لمطخكؼ
كإنسا اقترخت عمى مجف دكف أخخؼ حدب الدجبلت الرادرة مغ إدارة اإلحراء , لضبضا عامة

كمغ متابعة االحراءات . كالسعمػمات الجشائضة بجياز السباحث الجشائضة بػازرة الجاخمضة بصخابمذ
لمستعاشضغ كالستاجخيغ في السخجرات اتزح اآلتي : بمغ مجسػع  الستعاشضغ التي حػتيا ىحه الفتخة 

, ـ2013( متعاشضًا لدشة  27عجد )-( حضث اتت مجيشة )شبخؽ( عمى رأس القائسة ب228فضيا )
أما السقارنة بعجد جخائع الجشايات عمى مدتػػ لضبضا فكانت , (  متاجخاً 12كمجيشة سبيا بعجد )

 ( تقخيبًا .1.7كلسجسػع الجخائع العامة فكانت  ), ( تقخيباً  9.7ندبتيا )
ـ لمجشديات العخبية 2018-2003( عجد جخائع السخجرات في الفتخة الثانية 5الججكؿ رقع )

 كغيخ العخبية
 الدشة

الة الجشدية
الح

 20
03

 20
04

 20
05

 20
06

 20
07

 20
08

 20
09

 20
10

 20
12

 20
13

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
18

 

 عخبية
 2 1 0 0 3 26 19 16 23 10 38 24 24 39 17 تعاشي

 0 0 0 0 0 7 1 1 1 7 2 12 1 4 11 اتجار

 2 1 0 0 3 33 20 17 24 17 40 36 25 43 28 السجسػع

 افخيقية
 24 3 1 0 1 3 12 11 9 28 13 18 0 1 6 تعاشي

 0 2 0 7 0 0 1 2 2 11 3 2 9 18 16 اتجار

 24 5 1 7 1 3 13 13 11 39 19 20 9 19 19 السجسػع

اكربية 
 كاسيػية

 26 4 1 0 4 31 31 27 34 71 5 42 24 40 23 تعاشي

 0 2 0 7 0 2 2 3 3 21 10 14 16 20 27 اتجار

 26 6 1 7 4 33 33 30 37 92 15 56 40 60 50 السجسػع

 92 51 41 28 40 215 156 216 358 551 653 548 471 500 580 السجسػع العاـ

الباحث استشادا إلى. كزارة الجاخمضة. جياز السباحث الجشائضة .التقخيخ الدشػؼ عغ السرجر : مغ اعجاد 
 ـ2018-2003الجخيسة
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كأكربضة , كغضخ العخبضة السػجػدة في لضبضا مغ )افخيقضة, أما بالشدبة لمجشدضات األخخػ العخبضة
ىحه الجخيسة  فسغ االشبلع عمى ما كرد بالدجبلت السحكػرة  كانت ليا إسياميا في, كآسضػية (
في ىحه الفتخة التي , (5الججكؿ رقع ). ( جخيسة4033حضث سجمت ما مجسػعو ), كاتجاراً , تعاشضا

أما تفرضبًل فكانت كاالتي : بالشدبة لمجشدضة العخبضة تخاكحت . ـ2012-2003انحرخت ما بضغ 
ـ عمى 2004حضث اتت سشة , ( جخيسة 43 -1عجد جخائع السخجرات بضغ تعاٍط كاتجار ما بضغ ) 

اما الجشدضة األفخيقضة فقج تخاكحت عجد الجخائع بضغ . متاجخيغ 4, متعاشضاً  39-رأس القائسة ب
 39ـ عمى رأس القائسة بػػ 2008حضث جاءت سشة , ( جخيسة39 - 1تعاٍط  كاتجار ما بضغ )

ئسيسا تعاشضًا أما بالشدبة لمجشدضتضغ األكربضة كاألسضػية فقج تخاكحت عجد جخا. متاجخاً  11, متعاشضاً 
متعاشضًا,  40ػ-ـ عمى رأس القائسة ب 2004حضث كانت سشة , ( جخيسة60 -1كاتجار ما بضغ )

ـ( فقج سجمت ما 2018 -2013متاجخًا .أما بالشدبة لمفتخة الثانضة كالسحرػرة ما بضغ)  20
سة ( جخي 33 – 1حضث تخاكحت الجخيسة عشج الجشدضة العخبضة ما بضغ ), ( جخيسة467مجسػعو )

أما بالشدبة . ( جخيسة بضغ تعاشي كاتجار33ػ)-عمى رأس القائسة ب 2013كقج كانت سشة 
( جخيسة بضغ تعاٍط كاتجار, ثع تأتي 24 - 3لمجشدضة األفخيقضة فقج تخاكحت الجخيسة ما بضغ )

( جخيسة بضغ تعاٍط 33 - 1الجشدضتاف األكربضة كاآلسضػية حضث سجمت فضسا بضشيسا ما بضغ )
 كاتجار 

 كالقترادي لطاىخة السخجرات ، كالثقافي، كالجتساعي، السحػر الثالث : البعج الجغخافي -
لطاىخة السخجرات بعجا جغخافضًا ال يقل خصخًا عغ غضخىا مغ  الطػاىخ التي  . أكلا : البعج الجغخافي

, كالخصفكالدخقة كالحخابة , كالقتل العسج, تشامت كاتزح خصخىا في السجتسع العخبي المضبي
فالبعج الجغخافي , كالتيخيب, كالخشػة, كالتديضف كالتدكيخ, كالتعجؼ عمى األمبلؾ العامة كالخاصة

لو دكره الفاعل في انتذار مثل ىحه الطػاىخ بضغ سكاف السجف المضبضة القاصي مشيا كالجاني دكف 
غ العػامل حضث تسثل في مجسػعة م, كمغ بضشيا ضاىخة السخجرات ىجؼ ىحه الػرقة, استثشاء

كالبذخية كالتي اعتسج عمضيا تجار ىحه اآلفة كاستخجمػىا في تخكيج , الجغخافضة الصبضعضة مشيا
, كلكثخة ىحه العػامل سضتع االكتفاء ىشا بعاممضغ فقط, بزاعتيع كبث سسػميع بضغ أفخاد السجتسع

 الطاىخة :أحجىسا  بذخؼ كاآلخخ شبضعي كإشارة آلثخ ىحا البعج كإلسيامو في انتذار ىحه 
العػامل البذخية ال تقل تأثضخا عغ العػامل الصبضعضة كقج اختضخ عامل األخصاء الدياسية :  -أ

األخصاء الدضاسضة التي تختكبيا الجكلة كمؤسداتيا في تػفضخ األمغ كاألماف لسػاششضيا لسا لو مغ 
, رات كانتذارىافاعمضة كاثخ في مشع انتذار العجيج مغ الطػاىخ اليجامة كمشيا ضاىخة السخج
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مغ العػامل السيسة في مجاؿ تػفضخ األمغ كاألماف كذلظ مغ خبلؿ تحجيج فاألخصاء الدضاسضة 
فالسفخكض عمى مغ  تػلى مدؤكلضة الجكلة كقضادة . فمكل حجث سبب, مكامغ الخمل كمعالجتيا
جاء لتشطضع فتذخيع األنطسة كالقػانضغ , كيزع الحمػؿ الجحرية ليا, مؤسداتيا أف يأخح باألسباب

, لحلظ يجب عجـ إىساؿ مشصقة, الحضاة كتػفضخ مدتمدماتيا لكل فخد في السجتسع كبذكل متداكٍ 
كالستسثمة في , كالعشاية بسشصقة أخخػ فيحا يخمق تفاكتًا كبضخًا في تػفضخ متصمبات الحضاة األساسضة

 الخجمات بكل أنػاعيا .
ؿ العالع تػجج أحضاء يصمق عمضيا اسع األحضاء ففي معطع دك , التحتضة سػاء السجتسعضة أك البشضة 

كعمى السدؤكؿ العادؿ أف يبجأ بتمظ السشاشق كيعسل عمى إصبلح حاليا لكي , العذػائضة أك الفقضخة
كيجب أف يعمع إف , كإنيع لضدػا أقل أىسضة مغ غضخىع, يذعخ قاششػىا بأف ليع شأنًا في الحضاة
 لجكلة عامة كمغ ذلظ :إىساؿ ىؤالء ستكػف لو عػاقب كخضسة عمى ا

إف تمظ التجسعات الدكانضة تدداد بسخكر الدمغ كسضتدع نصاقيا ضسغ السجيشة التي تزسيع  -1
حضث ييتظ السخض بيع كالفقخ كالبؤس , فضذكمػف ندبة عالضة مغ الدكاف السيسمضغ بجكف رعاية

لعبلج الرتكاب أك ا, كضشظ الحضاة األمخ الحؼ يجعل سكانيا يمجؤكف لمحرػؿ عمى لقسة العضر
 كالستاجخة في السخجرات كتعاشضيا ., كالقتل, كالخشػة, كالدخقة, الجخائع
ستسثل تمظ السشاشق مبلذا امغ لمعرابات اإلجخامضة كتصػرىا كالتي ترل إلى تيجيج أمغ  -2

, كالخصف, كعرابات الدخقة كاالبتداز, كتجار السخجرات بأنػاعيا, السجيشة بل البمج بأكسمو
 . السدمحكالدصػ 
استغبلؿ أبشاء تمظ السشاشق مغ أعجاء البمج كمغ خبلؿ االغخاء السادؼ في تشفضح مخصصاتيع  -3

كىحا ما سعت إلضو جاىجة , كبضع السخجرات كتعاشضيا, (1) التخخيبضة في الجكلة كزعدعة استقخارىا .
عشاصخ قػتيا بعج ما دمخت مؤسدات الجكلة ك , ـ2011دكؿ االستعسار بمضبضا فضسا بعج العاـ 

كأمشيا لجأت إلى نذخ آفة السخجرات بجسضع انػاعيا بضغ الدكاف كجعمت لضبضا بمج مخكر لتجارتيا 
كبت ركح الفتشة بضغ مجنيا , كاستغمت شبابيا في التخكيج ليا كتيخيبيا ما بضغ الجكؿ السجاكرة
, غضاب الجكلة كمؤسداتياكالفخقة بضغ أبشائيا مدتغمة أكاًل : الفخاغ الدضاسي كاألمشي الستسثل في 

إلى جانب  , كثانضًا : السجتسعي  كالحؼ يتسثل في انقصاع كسائل التػاصل كاالتراؿ بضغ ابشائيا
كالػقػد كغبلء االسعار كنجرة الجكاء التي سادت في , الطخكؼ االقترادية السرصشعة كالدضػلة

 . الجكلة كاستسخت حتى اآلف 

                                                           

 502, 501خمف حدضغ الجلضسي, تخصضط الخجمات السجتسعضة كالبشضة التحتضة  .مخجع سابق. ص  _ 1
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يعج السػقع الجغخافي مغ أىع السفاىضع الجغخافضة إف لع يكغ أىسيا عمى  ػ السػقع الجغخافي :-ب 
كلضبضا , 1فالجغخافضا ىي عمع السكاف كاالختبلفات السكانضة كالعبلقات بضغ األمكشةً  ., اإلشبلؽ

, الجدائخ( كمشيا, تػنذ, الدػداف, بسػقعيا الجغخافي ىحا بضغ ست دكؿ مشيا العخبي )مرخ
حضث بمغ شػؿ الحجكد البخية التي تخبصيا بيحه الجكؿ ما مجسػعة , لشضجخ(ا, األفخيقي ) تذاد

 ( كضمػمتخًا تقخيبًا .4600)
األمخ الحؼ حجد , (6الججكؿ رقع ). ( كضمػمتخًا تقخيباً  1200, 260كقج تبايغ شػليا ما بضغ ) 

بصت مغ اىسضتيا مغ خبلؿ محضصيا القخيب كالبعضج كما يذتسبلف عمضو مغ عشاصخ كمقػمات ارت
 (2) خبلليا بعبلقات مكانضة كبذخية كحضػية بجػارىا .

 ( شػاؿ الداحل الميبي كالحجكد كالبخية الميبية مع دكؿ الجػار6الججكؿ رقع )
 الشدبة % الصػؿ / كع البياف ت
 29 1900 الداحل 1
 18.5 1200 الحجكد الجدائخ 2
 17 1100 الحجكد مع مرخ 3
 17 1090 الحجكد مع تذاد 4
 7.3 480 الحجكد مع تػنذ 5
 7.2 470 الحجكد مع الدػداف 6
 4 260 الحجكد مع الشضجخ 7

 100 6500 السجسػع
األىسضة الجضػسضاسضة لسػقع لضبضا كانعكاساتو عمى عبلقاتيا . السرجر : عبج القادر عمى الغػؿ

اآلداب جامعة دمذق  كمضة. اشخكحة دكتػراه غضخ مشذػرة. دراسة في الجغخافضا الدضاسضة. الدضاسضة
 136ص. ـ2013.

بجءًا مغ بئخ الخممة شخقًا عمى الحجكد , باإلضافة إلى ساحل بحخؼ مصٍل عمى البحخ الستػسط
الػىسضة المضبضة السرخية كحتى رأس اججيخ عمى الحجكد الػىسضة المضبضة التػندضة بصػؿ يديج عغ 

حخية مشيا التجارؼ  كالخكاب كالترجيخ كمخافئ  ب, كما يحػؼ مغ مػاني, كضمػمتخ( تقخيباَ  1950)
 ( مضشاء كمخفأ .24كشحغ الشفط كترجيخه كالتي بمغ عجدىا ), كاالستضخاد كاإلمجاد التسػيغ كالرضج

                                                           

دمحم إبخاىضع صافضتا, عجناف سمضساف عصضة, جغخافضة السجف كالتخصضط الحزخؼ. مشذػرات جامعة دمذق. ػػ    1
 .54ـ. 2006
 . 54ص مخجع سابق. ػػػ دمحم إبخاىضع صافضتا, عجناف سمضساف عصضة, جغخافضة السجف كالتخصضط الحزخؼ .1
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, ( مصارًا عامبًل مػزعة عمى مدتػػ السجف المضبضة كىي :) شخابمذ11إضافة إلى عجد ), (1)
ىحا السػقع . الكفخة (, الجفخة, سخت, اتغ, الدنتاف, مرخاتو, البضزاء, شبخؽ , سبيابشغازؼ, 

مغ خبلليا مغ كالتي صشفت , تقخيباً  2( كع1775060لجكلة مثل لضبضا كبسداحتيا الذاسعة )
كبحجكدىا , ( ممضػف ندسة تقخيباً 7.000000كعجد سكاني لع يتجاكز ), (2) .الجكؿ الكبضخة ججاً 

, امكانضاتيا البذخية كالسادية لبدط الدضصخةالستخامضة األشخاؼ البج أنو يحتاج لجكلة قػية لجييا 
أك عبخ حجكدىا , كحساية الجكلة كقاششضيا مغ ما ييجدىا مغ أخصار, سػاء عبخ حجكدىا البخية

أك عبخ , كمػانضيا كمخافئيا البحخية التي يعج بيا ساحميا, البحخية الستسثمة في مضاىيا اإلقمضسضة
لسخجرات تعاشضًا كتجارة كانتذارىا في لضبضا خبلؿ فتخة كإذا ما تتبعشا جخيسة ا, مػانضيا الجػية

يتزح أف الجكلة الستسثمة في أجيدتيا األمشضة قج , ـ2018- 2003الجراسة السحرػرة ما بضغ 
ففي الفتخة األكلى السحرػرة ما بضغ , بجلت قرارػ جيجىا في حفع الببلد مغ ىحه اآلفة

لرادرة عغ لضبضا عامة بجخائع الجشايات ـ( كعشج السقارنة حدب اإلحراءات ا2003-2012)
مغ , ( 0.9 – 0.3كما بضغ) , ( 7.18 - 1.4العامة نجج أف ندبتيا قج تخاكحت ما بضغ) 

فقج تخاكحت ندبتيا , ـ(2018-2013أما في الفتخة الثانضة كالسحرػرة ما بضغ) , الجخائع العامة
, ( مغ الجخائع العامة 0.7 – 0.1كما بضغ ), مغ الجشايات العامة, (3.04 – 0.56ما بضغ )

كإذا ما قػرنت بشدب الستعاشضغ في بعس مغ دكؿ الػشغ العخبي مقارنة بعجد سكانيا لدشة 
. مغ عجد الدكاف تقخيباً  0.04 -نججىا قج أتت في التختضب الدادس بعج الجدائخ ب(3) ـ .2020

ال تسثل حقضقة كإنسا كىحه اإلحراءات عامة تسثل حرضمة ما تع ضبصو في جدء مغ لضبضا فيي 
كلكغ رغع الجيػد السبحكلة مغ شخؼ الجكلة كأجيدتيا , تؤخح كسؤشخ عمى انتذار ىحه الطاىخة

بل كصل أثخىا لسجف  , نجج ىحه اآلفة قج تعجت الحجكد كلع تكتف بسجف الحجكد أك مجف الداحل
غ شخؼ دكلة لػحجىا لحلظ فيحه االفة ال يسكغ مشع دخػليا كالحج مغ انتذارىا م. الجكاخل كقخاه 

كال القزاء عمى مخكجضيا كتجارىا بكثخة , كمضبضا الستخامضة األشخاؼ التي اصبحت دكلة مخكر ليا
كإنسا يتع ذلظ بتكاثف مغ دكؿ الجػار كالتعاكف كالتشدضق األمشي , البػابات كتعجد مجيخيات األمغ

                                                           

المضبي. مشذػرات مخكد البحػث كاالستذارات. جامعة اليادؼ مرصفى بػلقسة, سعج خمضل القديخؼ .الداحل  _1
  7ـ. ص 1997. 1قار يػنذ. ط

عبج القادر عمي الغػؿ. اشخكحة دكتػراه غضخ مشذػرة. جامعة دمذق. كمضة اآلداب كالعمـػ االندانضة.  _2
  123ـ. ص2012
1_ https://wikiwic.com 
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كتدكيج السشافح كالجكريات بأحجث , كالتجريب كالتأىضل لخجاؿ الذخشة كأمغ الحجكد كالجسارؾ, بضشيا
 األسمحة كاألجيدة ككسائل الكذف كاإلرشاد .

يسثل تعاشي السخجرات كإدمانيا مذكمة اجتساعضة باتتً تيجد أمغ . ثانياا: البعج الجتساعي
السجتسعات اإلندانضة جسعاء, كتشعكذ آثارىا  السجتسع كسبلمتو, بل أصبحت خصخًا داىسًا يجتاح

فالسخجرات لعشة ترضب , مختمف الشػاحي الدضاسضة, كاالقترادية, كاالجتساعضة عمى السجتسع مغ
الفخد, ككارثة تحل بأسختو, كخدارة محققة لػششو, كذلظ أف التعاشي يعػد بأسػأ الشتائج عمى 

ككضعو االجتساعي, حضث إنو بفعل السخجرات يربح فخدًا مفتقخًا لتحقضق , كعسمو, الفخد في إرادتو
كالسجمغ بسا يشفقو مغ ماؿ عمى تعاشي السخجرات , عادية كالسألػفة السمقاة عمى عاتقوالػاجبات ال

يقتصع جدءا كبضخًا مغ دخل األسخة كىػ بحلظ يسثل عبئًا اقتراديًا عمضيا, كباستقصاع ذلظ الجدء 
مغ الجخل تتأثخ الحالة السعضذضة لؤلسخة كال يدتصضع تمبضة االحتضاجات الزخكرية ألفخادىا مسا 
يجفع األبشاء لبلتجاه إلى  بعس األعساؿ غضخ السذخكعة, كالتدػؿ, أك الدخقة, أك الجعارة, ككميا 
مغ األمخاض االجتساعضة التي تفتظ بالفخد كاألسخة كالسجتسع. كسا أف الستعاشي الحؼ يشفق مالو 

عشيا ألنو  عمى إدمانو لمسخجرات ال يكػف مقجرًا لمسدؤكلضة السمقاة عمى عاتقو كخب أسخه كمدؤكؿ
فطاىخة , (1) كال يكػف قجكة حدشة ليع., راعضيا األكؿ, كىػ بحلظ يقجـ نسػذجًا سضئًا ألكالده

في تعاشضيا, كتجارتيا, ال شظ أنو يسثل مذكمة اجتساعضة , السخجرات التي استيجفتيا ىحه الػرقة
الشػاحي. فيحه كتشعكذ آثارىا عمضو مغ مختمف , خصضخة باتت تيجد السجتسع المضبي كسبلمتو

الطاىخة أك اآلفة كسا يدسضيا البعس, ججت عمى مجتسعشا العخبي المضبي, كتفذت سسػميا بضغ 
كمخكجػىا , حضث استغل تجارىا, كتقالضجه, كاعخافو, كقضسو, كعاداتو, أفخاده متجاكزة حجكد ديشو

ؼ بو عغ جادة كاالتجاه السادؼ الحؼ ساد فضو كانحخ , ضعف الػازع الجيشي عشج افخاد السجتسع
الرػاب. لحلظ كاف ليا بعجىا االجتساعي الخصضخ الحؼ أصاب السجتسع المضبي في مقتل تسثل 

 في امػر عجة نحكخ مشيا : 
 فقجاف بعس االسخ المضبضة لجكرىا الصبضعي في التخبضة, كاإلشخاؼ عمى أبشائيا. -1
 جة نػاة السجتسع.فقج الحب كالسػدة كالتفاعل اإليجابي بضغ أفخاد األسخة الػاح -2

                                                           

 87, 86كاالثار, كالعبلج مخجع سابق. ص _  كفقي حامج عمي. ضاىخة تعاشي السخجرات. االسباب, 1
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الشضل مغ قضع السجتسع العخبي المضبي التي دعا إلضيا اإلسبلـ. كفعل الخضخ, كالرجؽ, كاألمانة  -3
  (1)كاإلخبلص كحفع الجار.

 نذؤ جضل لضذ لجيو أؼ شعػر بالسدؤكلضة حضاؿ اسختو كمجتسعو. -4
 ة كسج حاجتيا. فقج األب مرادر دخمو كثخكتو كأصبح ما لجيو ال يكفي لسعضذة األسخ  -5

لحلظ الكل , قبل التصخؽ لسفيػـ البعج الثقافي البج مغ إعصاء تعخيف ػ البعج الثقافي :-ثالثاا 
يذسل السعخفة, كالعقائج, كالفغ, كاألخبلؽ,  السخكب )الثقافة(, كسا يعخفو ادكارد تايمػر الحؼ

عزػًا في السجتسع. أما كالقانػف, كالعادات كغضخىا مغ القجرات التي يكتدبيا اإلنداف بػصفو 
احجث ما كرد في مفيػـ الثقافة فيػ, ما جاء في التعخيف الحؼ اتفق عمضو في إعبلف مكدضكػ 

ـ كالحؼ يشز عمى أف الثقافة بسعشاىا الػاسع يسكغ الشطخ إلضيا عمى أنيا جسضع 1982عاـ 
ساعضة بعضشيا, كىي الدسات الخكحضة, كالسادية, كالعاشفضة التي تسضد مجتسعًا بعضشو أك فئة اجت

تذسل الفشػف, كاآلداب, كشخؽ الحضاة, كسا تذسل الحقػؽ األساسضة لئلنداف, كنطع القضع 
كمغ ىشا يسكغ معخفة أىسضة البعج الثقافي كدكره في انتذار ىحه الطاىخة   2كالسعتقجات, كالتقالضج.

ع أكسع عغ آثارىا ال )السخجرات(, كانتذارىا بضغ أفخاد السجتسع تجارة, كتعاشي, كالػصػؿ لفي
سضسا في الجانب الثقافي لمسجتسع المضبي, كذلظ مغ خبلؿ استعخاض آثارىا عمى سمػكضات أفخاده 

يسكغ  إذًا فالثقافة بسعشاىا التي تسثل األساس لثقافتيع, كتػجياتيع, كرغباتيع نحػ مجتسعيع.
التي تسضد مجتسعًا بعضشو أك الشطخ إلضيا عمى أنيا, جسضع الدسات الخكحضة, كالسادية, كالعاشفضة 

فئة اجتساعضة بعضشيا, كىي تذسل الفشػف, كاآلداب, كشخؽ الحضاة, كسا تذسل الحقػؽ األساسضة 
كمغ ىشا يسكغ معخفة أىسضة البعج الثقافي كدكره , (3) لئلنداف, كنطع القضع كالسعتقجات, كالتقالضج.

اد السجتسع تجارة, كتعاشضًا, كالػصػؿ لفيع في انتذار ىحه الطاىخة )السخجرات(, كانتذارىا بضغ أفخ 
أكسع عغ آثارىا ال سضسا في الجانب الثقافي لمسجتسع المضبي, كذلظ مغ خبلؿ استعخاض آثارىا 
كىػ , عمى سمػكضات أفخاده التي تسثل األساس لثقافتيع, كتػجياتيع, كرغباتيع نحػ مجتسعيع

 يتسثل في اآلتي: 

                                                           

ـ. 2009. 1_ دمحم عبج القادر الذضباني. دراسة في عمع االجتساع العائمي. مشذػرات السؤسدة العامة لمثقافة.ط1
 19ص
 2خالج عبج القادر مشرػر التػمي. الثقافة كبشاء السجتسع. بػابة عمع االجتساع. شخابمذ. ص_ 2
 2السخجع نفدو .ص_ 3
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تعسضق فكخة التعاشي كاالتجار بضغ أفخاد السجتسع المضبي كخاصة بضغ الذباب مشيع, كذلظ  - 1
مغ خبلؿ كسائل, كشخؽ خبضثة استيجفت نسط حضاة األفخاد االجتساعضة, كالسأكل, كالسذخب, 
كالسمبذ ككحلظ الزخكريات, كالدكغ, كالدضارة كاالثاث, مدتغمضغ في ذلظ حب السادة لجػ 

ة في اإلثخاء لحؼ البعس اآلخخ كخاصة فئة الذباب, كاألفخاد العاشمضغ عغ البعس, كالخغب
العسل, كاصحاب الجخل السحجكد, فكاف ليع ذلظ, حضث استصاعػا رغع الجيػد السبحكلة مغ الجكلة 

 كاجيدتيا االمشضة أف يشالػا مغ ىحا السجتسع بصخيقة اك بأخخػ.
ة كبشطع السعامبلت بضغ األفخاد, بل كغضخت أسيست في إفداد األخبلؽ, كأخمت بشسط الحضا -2

 سمػؾ مغ كاف ضحضة ىحه اآلفة مغ شباب ىحا السجتسع.
 أسيست إسيامًا مباشخة في إبعاد الكثضخ مغ الذباب عغ مػاصمة دراستيع كمداكلة أعساليع. -3
عي, أثقمت كاىل العجيج مغ األسخة بسذاكل التعاشي, كاإلدماف, كما يتشج عشيا مغ فقجاف لمػ  -4

 كالترخؼ غضخ السدؤكؿ لمستعاشي داخل األسخة.
أسيست في تذكضل شخرضة ىدلضة ال تست لمسجتسع برمة فاقجة لجيشيا كليػيتيا كعالة عمى  -5

 مجتسعيا.  
لطاىخة السخجرات بعجىا االقترادؼ الحؼ ال يقل شأنًا عغ بعجىا . رابعاا: البعج القترادي

فتعاشي السخجرات, , ف تذابكت أسبابيا, كآثارىا كنتائجياالجغخافي, كاالجتساعي, كالثقافي كإ
 كاالتجار فضيا ليا أثارىا, كبعجىا االقترادؼ كالحؼ يتجدج في اآلتي: 

 .يقتصع السجمغ ليا جدءًا مغ دخل األسخة كىػ بحلظ يسثل عبئًا اقتراديًا عمضيا -1
تأثخ الحالة السعضذضة لؤلسخة مسا قج يجفع األبشاء لبلتجاه إلى بعس األعساؿ غضخ السذخكعة  -2

 .لتػفضخ الساؿ
الستعاشي لمسخجرات يمحق بسجتسعو خدارة كبخػ في اإلنفاؽ عمى عبلجو مغ األمخاض التي  -3

سكمفة بسكافحة يدببيا اإلدماف, كعمى إنذاء السرحات لعبلج السجمشضغ, كعمى األجيدة األمشضة ال
 السخجرات.
أسعار السخجرات الباىطة تدتشدؼ الجخل القػمي, كالعسمة الرعبة التي ُتيخب إلى الخارج  - 4

 الستجبلب السخجرات.
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التي ترل بو الرتكاب جخائع  (1)ػ الستعاشي لمسخجرات يختبط بالعجيج مغ األضخار االقترادية.-5
تكبضيا, فيػ أحضانًا يختكب فعبل. يختب أضخارًا يرشفيا القانػف)جخيسة اقترادية( كيعاقب مخ 

بسرمحة اقترادية يحسضيا القانػف, أك يسثل اعتجاًء عمى السػارد االقترادية السسمػكة, أك التي 
 يحػزىا األفخاد, كالسؤسدات, كالجكلة بسا يتختب عمضيا ضخرًا.

كأساليب الػقاية ، السحػر الخابع : اآلثار الستختبة عمى انتذار ضاىخة السخجرات كتعاشييا -
 كشخؽ العالج .

تعج ضاىخة انتذار السخجرات مغ أكلا : الثآر الستختبة عمى انتذار ضاىخة السخجرات كتعاشييا : 
حه الطاىخة إحجػ كتعتبخ ى, الطػاىخ األكثخ تعقضجًا كاألكثخ خصػرة عمى اإلنداف كالسجتسع

كلحلظ أجسعت كل  دكؿ , حضث تعاني مشيا الجكؿ الغشضة كالفقضخة عمى الدػاء, مذكبلت العرخ
كعمضو فإف انتذار السخجرات . العالع عمى اختبلؼ سضاساتيا كمعتقجاتيا عمى محاربة ىحه الطاىخة

خ عمى السجتسع مغ فيػ ال يؤثخ عمى الستعاشضغ فقط أك حتى ال يؤث, كارثة كإدماف تعاشضيا آفة
فتعاشضيا يزخ ، (2) كلكشو يؤثخ عمى كل اكجو نذاط السجتسع ., خبلؿ تأثضخه عمى الستعاشضغ فقط

كاالنتباه كاإلدراؾ كالحاكخة كإف الفخد , بدبلمة جدع الستعاشي كيؤثخ عمى كضائفو العقمضة
كعمى اخبلقو , بو كعمى أسختو كجساعتو مغ السحضصضغ, الستعاشي يكػف عبئًا كخصخًا  عمى نفدو

كسا أف النتذارىا  ,(3) كانتاجو ككحلظ عمى امغ كمرالح مجتسعو بل عمى كضاف الجكلة الدضاسي .
كتعاشضيا العجيج مغ اآلثار عمى الشرء كخاصة في مخحمة السخاىقة السبكخة فيي تشعكذ برػرة 

باإلضافة الى كجػد سمبضة عمى العجيج مغ الجػانب السختمفة كبخاصة في مخحمة البمػغ ىحا 
عبلقات بضغ تعاشي السخجرات كبضغ ارتفاع الجخيسة كالعشف كاإلصابات التي يتعخض ليا الفخد أك 
يعخض ليا االخخكف سػاء كاف ذلظ برػرة متعسجة أـ غضخ متعسجة إضافة إلى تأثضخ تعاشي 

, فانتذار ىحه (4)كاالقترادية.  السخجرات الدمبي عمى العجيج مغ الجػانب االجتساعضة كالرحضة

                                                           

دمحم الشجار. جخيسة تعاشي السخجرات في محافطات غدة. دراسة في جغخافضة الجخيسة. رسالة ماجدتضخ  كساـ _1
  93, 92ـ. ص2012غضخ مشذػرة. قدع الجغخافضا. كمضة اآلداب .الجامعة االسبلمضة. 

  22ـ. ص 2016مخمز ابخاىضع سساره. آثار تعاشي السخجرات مغ مشطػر اجتساعي. فمدصضغ  _2
بغ دمحم اليػير. أسباب انتذار ضاىخة تعاشي السخجرات بضغ الذباب كآثارىا كسبل الػقاية مشيا. يػسف  _3

 26ـ. ص  2016جامعة شقخاء. 
 2. السخجع  نفدو .ص مخمز ابخاىضع سساره_ 4



 

 

464 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

اآلفة كتعاشضيا لو أثاره االجتساعضة الخصضخة سػاء عمى الفخد أك عمى األسخة أك السجتسع بأكسمو 
 كىي كاآلتي :   

: النتذارىا السخجرات كتعاشضيا دكر ميع كاثخ كبضخ عمى األفخاد داخل آثارىا عمى الفخد  - 1
فضكػف مشعداًل , كاألخبلقضة كاالجتساعضة الفخد كيفقجه كل القضع الجيشضة فيػ يحصع, السجتسعات

كججانضًا لكػنو غضخ قادر عمى مسارسة حضاتو بذكل شبضعي كمذاركة اآلخخيغ في تقخيخ السرضخ 
كعجـ القجرة عمى االبتكار أك اإلنتاج كبحلظ يتعصل عغ عسمو الػضضفي كيتػقف عغ التعمضع كالتعمع 

كسا أنو يربح مفتقخًا إلى الكفاءة كالحساس , ضاً مسا يقمل مغ إنتاجضتو كنذاشو اجتساعضًا كثقاف
كحلظ عشجما ال يتػفخ . كاإلرادة لتحقضق كاجباتو فتدػء عبلقتو بدمبلئو كرؤسائو في العسل 

لمستعاشي دخل لضحرل بو عمى الجخعة االعتضادية كذلظ أثخ إلحاح السخجرات فإنو يمجأ إلى 
مثل قبػؿ الخشػة كاالختبلس كالدخقة كالبغاء  االستجانة كربسا إلى أعساؿ مشحخفة كغضخ مذخكعة

كسا تحث لو مؤثخات شجيجة , كغضخىا كىػ بيحه الحالة قج يبضع نفدو كأسختو كمجتسعو ككششو
كحداسضات زائجة تؤدؼ إلى إساءة عبلقاتو بكل مغ حػلو أك مغ يعخفيع كالعبلقة الدكجضة 

فستعاشي السخجرات لفقجانو , (1) الشفاؿ .كاألسخية مسا يديج مغ احتساالت كقػع الصبلؽ كانحخاؼ ا
تػازنو كاختبلؿ تفكضخه ال يسكشو اقامة عبلقات شضبة ال مع نفدو كال مع اآلخخيغ مسا يدبب في 

حضث يربح غضخ مشصقي في ترخفاتو التي غالبًا ما تكػف سمبضة ال , سضصخة الفػضى عمى حضاتو
فقج التفاعل كالتكضف في السػاقف يخضى عشيا السجتسع الختبلفيا مع اتجاىاتو كبحلظ ي

فاالنتذار كتعاشي السخجرات آثار كأضخار متعجدة تفػؽ العج . االجتساعضة مع األسخة كالسجتسع
فميا آثار عمى الجانب . فكسا أف ليا آثخىا عمى الفخد الستعاشي عقمضًا  كجدجيًا كنفدضًا , كالػصف

كحلظ تؤثخ , حالة االقترادية لمسجتسع بأكسمواالقترادؼ لمفخد كأسختو كالحؼ بجكره يشعكذ عمى ال
كسا أف ليا آثارىا السباشخة عمى انتذار الجخيسة كالدمػؾ اإلجخامي في السجتسع , سمبًا عمى البضئة

حضث اتبتت الجراسات أف ىشاؾ عبلقة ارتباشضة ما بضغ تعصى السخجرات كبضغ ارتفاع معجالت 
األكاديسي لمصبلب فالعبلقة ارتباشضة سمبضة بضغ تعاشي كحلظ في  تجني في السدتػػ , الجخيسة

السخجرات كبضغ تجني مدتػيات التحرضل الجراسي لمصبلب عمى اختبلؼ مدتػياتيع بل تتعجػ 
حضث تديع في تجني مدتػيات تخكضدىع كمذاركاتيع في األنذصة , آثار ىحه اآلفة لتصاؿ الشرء

 (2) إلى تجمضخ جضل بأكسمو . فيحه اآلثار الدابق ذكخىا قج تؤدؼ, السجرسضة
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كسا أف ليحه اآلفة أثخًا عمى الفخد فكحلظ ليا اثخىا الخصضخ عمى األسخة التي  عمى األسخة : - 2
فيي تسثل أىع عامل في التكػيغ الشفداني لمفخد ألنيا ىي البضئة التي , تعج األساس  في السجتسع

اميا مغ شأنو أف يحػؿ دكف قضاميا فتحتزشو فػر أف يخػ الحضاة ككجػد خمل في نط يحل بيا
فالسخجرات كانتذارىا كتعاشضيا مغ أكبخ العػامل التي تؤدؼ إلى تفكظ األسخة   1بػاجبيا الصبضعي .

كسا تػقع العجاكة بضغ األىل , كالتي بجكرىا تؤدؼ لتفكظ السجتسع بسا تخمفو مغ مذاكل  بضغ أفخاده
 . الدمػؾ اإلنحخافي  عشج الستعاشضغكاألقارب كالجضخاف كاالصجقاء كذلظ بجعع 

إف أضخار انتذار ضاىخة السخجرات كانتذارىا قج تجاكزت حجكد الفخد  عمى السجتسع : - 3
كبيحا فيي قج تخصت حجكد . كاألسخة لترل إلى السجتسع بل لمسجتسعات كلئلندانضة برفة عامة

دؼ كمعشػؼ كصحي كفكخؼ فيي خخاب خمقي كاجتساعي كما, الحاضخ كالسدتقبل القخيب كالبعضج
, إنيا لعشة ترضب الفخد , إنيا داء رىضب يفتظ بالفخد كاألسخة كالسجتسع مغ كل الشػاحي, كثقافي

حضث ترل آثارىا السجمخة ألمغ الجكلة كسضاستيا .(2)كخدارة تمحق بالػشغ. , ككارثة تحل باألسخة
 كالخارجضة كذلظ عغ شخيق استيجاؼ مػضفضيا كرجاؿ أمشيا ككبار مدؤكلضيا , الجاخمضة

 ثانياا : شخؽ الػقاية العالج :
إلى , مذكمة ضاىخة السخجرات ليا أبعاد مختمفة مغ الجغخافي كالثقافي كاالجتساعي كاالقترادؼ 

فيي تسثل قزضة , كبالتالي فيي تجخل في نصاؽ اىتساـ اجيدة الجكلة كمؤسداتيا, الجيشي كالتخبػؼ 
كإف كاف مغ اىتسامات الجكلة مػاجية ىحه اآلفة بأسمػب كقاية (3) أمغ مجتسع بالجرجة األكلى.
كازدىار اقترادؼ كنسػ اجتساعي , كذلظ بخمق استقخار في الحضاة العامة, كمعالجة ججيج كشامل

 يعفي السؤسدات إال أف ذلظ ال, لسػاششضيا لمبجء في اتخاذ التجابضخ البلزمة في ىحا السجاؿ
, كالجامعة, كالسجرسة, بجء مغ األسخة, االجتساعضة مغ دكرىا في الػقاية كالعبلج ألفخاد مجتسعيا

لحلظ ففي ىحا البخنامج كل . إلى االعبلـ ككسائمو السختمفة السدسػعة كالسخئضة كالسقخكءة, كالسدجج
فضيا الشرء الفزائل كالقضع لو دكره السشاط بو : فاألسخة ىي السحزغ األساسي الحؼ يتمقى 

كىي اإلشار العاـ الحؼ يحجد ترخفات , كاآلداب في جػ مغ التخبضة اإلسبلمضة مغ أب كأـ كأكالد
ثع يأتي دكر السجرسة : فيي يسكغ أف تؤدؼ دكرىا في عبلج ىحه اآلفة مغ خبلؿ . أفخادىا

يجرس الصالب آثار تعاشي  فسغ خبلؿ السشاىج كالسػاد السقخرة يسكغ أف, الػضائف التي تقػـ بيا

                                                           

  31ص  .خجع سابق مخرل ابخاىضع سساره. م_ 3
  75.صمخجع سابق فتحي حامج أبػ عمى. مػاضضع مختارة مغ السذاركات في السدابقة األدبضة الدابعة ._ 4
  129صخجع سابق. كفقي حامج أبػ عمي. م _3



 

 

466 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

السخجرات كانعكاساتيا السختمفة عمى الحالة الرحضة كاالجتساعضة كالشفدضة كاالقترادية كغضخىا 
ثع يأتي دكر الجامعة : معقل الفكخ اإلنداني في أرفع مدتػياتو كمرجر . عمى الفخد كالسجتسع

فسغ خبلؿ تجريذ السقخرات , ذخيةالستثسار كتشسضة أىع ثخكات السجتسع كاستغبلليا كىي الثخكة الب
الطاىخة كتػضح آثارىا الرحضة كاالجتساعضة ككحلظ مغ خبلؿ  كالسشاىج الجراسضة التي تعالج ىحه

كتحمضل نتائجيا , البحث العمسي الحؼ يدتيجؼ الطاىخة كاألسباب السختمفة التي ادت إلضيا
ػريػس أك عمى مدتػػ لمػصػؿ إلى تػصضات لعبلجيا سػاء عمى مدتػػ المضدانذ كالبكال

لضأتي بعج ذلظ دكر السدجج : الحؼ يسثل . االجازة العالضة الساجدتضخ أك الجرجة  الجقضقة الجكتػراه 
السشصمق لتكػيغ الفخد السدمع كالسجتسع بأبعاده اإلندانضة كاالجتساعضة كالفكخية كدكره في اإلرشاد 

حضث , تقػية ارادتو كدفعو لبلستقامة كالخضخكسا أنو يسثل مجرسة لتقػيع سمػؾ اإلنداف ك , كالتػجضو
يسكغ محاربة ىحه الطاىخة كانتذارىا مغ خبلؿ الخصب السشبخية كالشجكات التي تعقج لسشاقذة آثارىا 

ثع يأتي دكر االعبلـ ككسائمو السختمفة . عمى الفخد كالسجتسع كسبل الترجؼ ليا كعبلجيا
ـ كمؤسداتو ليا قجرتيا العالضة لججب الشاس عمى فػسائل األعبل, كالسقخكءة, كالسخئضة, السدسػعة

  (1).كتػجضيو كتأثضخىا عمى صضاغة تفكضخه, كصضاغة شخرضة الفخد, مختمف أعسارىع مغ الجشدضغ
ال شظ أف ليا دكرىا في  بسا تسمظ مغ كسائل مصبػعة أك مدسػعة أك مخئضة فيحه السؤسدات 

 مغ شاقات ككفاءات متسضدة كبخامج ىادفو . عبلج ىحه الطاىخة كالحج مغ انتذارىا بسا تسمكو
 الشتائج :  -
كإف كاف ليا تعخيفيا المغػؼ كاالجتساعي , ال يػجج تعخيف مػحج لمسخجرات متفق عمضو -1

 كالعمسي كالقانػني .
مػقع لضبضا كمداحتيا الذاسعة كحجكدىا مع دكؿ الجػار  كالطخكؼ التي تسخ بيا اآلف  -2

  . مجسػعة أسباب ادت إلى انتذار ىحه اآلفة بضغ سكاف السجف المضبضة الجاني كالقاصي مشيا 
 تبايغ عجدا كندبة مئػية عمى مدتػػ السجف المضبضة , لطاىخة السخجرات تػزيعيا الجغخافي -3
 , البضانات كاإلحراءات ال تعبخ عغ انتذار الطاىخة الفعمي عمى مدتػػ  السجف المضبضةىحه  - 4

كإنسا ىي تسثل مؤشخات ناتجة عغ ما تع جسعو عمى مدتػػ السجيخيات األمشضة خبلؿ فتخة الجراسة 
ـ ( كالتي ال تذسل 2018- 2013ـ ( مع استثشاء الفتخة السحرػرة ما بضغ )2018 – 2003)

 . لضبضا عامة
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لطاىخة السخجرات ابعادىا الجغخافضة كاالجتساعضة كالثقافضة كاالقترادية كالتي استغميا تجار  -5
 . كمخكجػ ىحه اآلفة لشذخىا بضغ سكاف مجف كقخػ السجتسع المضبي

كالتي ترجت ليا الجكلة المضبضة , ػ لمسخجرات كانتذارىا كتعاشضيا اثارىا السجمخة لمفخد كالسجتسع-6
 ككاجيتيا بأسالضب  الػقاية كعبلج الشاجعة ., ألمشضة كاألىمضة بكل الصخؽ كمؤسداتيا ا

 التػصيات : -
اىتساـ الجكلة بجياز السباحث العامة كذلظ بتػفضخ الكػادر السجربة كالسعجات الحجيثة لضدتصضع  -1

 جسع السعمػمات كاإلحراءات عغ  كامل التخاب المضبي .
كالبحخية كدكريات الحجكد بالعشاصخ السؤىمة كبأحجث األجيدة  تدكيج البػابات كالسشافح البخية -2

  . كالسعجات
استغبلؿ مؤسدات التعمضع عمى مختمف انػاعيا كمشابخ السداجج كالسؤسدات االعبلمضة في  -3

 الترجؼ ليحه اآلفة .
إجخاء الجراسات كاقامة الشجكات كالػرش لتتبع أسباب انتذار ىحه الطاىخة بضغ أفخاد السجتسع   -4

 . لمػصػؿ لشتائج تسكغ الجكلة مغ الترجؼ لخصخ ىحه اآلفة
 اىتساـ الجكلة بالتعمضع كتزسضغ السشاىج التعمضسة بآثار السخجرات كأنػاعيا كسبل الػقاية مشيا  -5
كدعع كتذجضع , الذباب مغ ىع في سغ العسل كذلظ بتػفضخ فخص العسل ليعػ االىتساـ بفئة - 6

 الشذاط الخياضي كالثقافي عمى مدتػػ السجف المضبضة .
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 ( 2021-2020كاقػع آفػة الػسخجرات كالسؤثػخات العقميػة في الجدائخ دراسة تحميمية لمفتخة  )
 -الجدائخ  – 2جامعة دمحم لسيغ دباغيغ سصيف  -أستاذ محاضخ " أ "  -عبج الحميع جالؿ 

 : السمخز
العقمضة, كىػ ما يبخزه ارتفاع حجع عخفت الجدائخ تدايجا مقمقا في انتذار السخجرات  كالسؤثخات 

الكسضات السحجػزة مغ قبل مرالح السكافحة, ناىضظ عغ تػرط عجد  كبضخ مغ األشخاص في 
 جخائع التيخيب, االتجػار, التعاشػي ذات الرمة بيحه السػاد .

كضسغ ىحا الدضاؽ, سشخكد في ىحه السجاخمة عمى إبخاز جانبا مغ كاقع آفة السخجرات كالسؤثخات 
لعقمضة في السجتسع الجدائخؼ, مغ خبلؿ استعخاض كتحمضل أىع اتجاىات ىحه الدػؽ غضخ ا

-2019خة ) ػخبلؿ الفت السخجرات مكافحة نذاشاتالسذخكعة  مع الػقػؼ عمى جػانب مغ 
2020. ) 

 الجدائخ, السخجرات, السؤثخات العقمضة  الكمسات السفتاحية :
  Abstract: 

In recent years, Algeria has known a remarkable increase in the spread of 

narcotics drugs and psychotropic substances of all kinds, which is 

highlighted by the high volume of quantities seized by the competent 

authorities, in addition to the increase in the number of persons involved 

in related cases of: smuggling, trafficking, abuse and addiction. 

         Within this context, we will focus in this intervention on 

highlighting an aspect of the reality of the scourge of drugs and 

psychotropic substances in Algerian society, through a analysis of the 

most important trends of this illegal market, while standing on aspects of 

drug control activities during the period (2019-2020).  

Keywords :  Algeria , Narcotics Drug , Psychotropic Substances,  
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 مقجمة  :
اإلنتاج, االتجػار كالتيخيب, التعاشي  –بأبعادىا غضخ السذخكعة   تعج السخجرات كالسؤثخات العقمضػة

مغ أخصخ السذكبلت التي تػاجييا السجتسعات في العرخ الحجيث, لسا يختبط  بيا  -كاإلدماف
 . كالسجتسع الفخد مغ آثار  سمبضة عمى

كاسعا لمسخجرات كبالعػدة إلى اتجاىات أسػاؽ السخجرات في العالع, سجمت ىحه األخضخة انتذارا 
التقمضجية الشباتضة كمذتقاتيا ) القشب اليشجؼ, األفضػف, الكػكايضغ, اليضخكيغ...( مع تشامي انتذار 
أنػاع ججيجة مغ السخجرات االصصشاعضة غضخ الخاضعة لمسخاقبة كمعو ارتفاعا لبلستخجاـ غضخ 

 الصبي لؤلدكية الرضجالنضة  .
عدؿ عغ ىحه اآلفة, إذ تأثخ بتحػالت األسػاؽ العالسضة كلع يعج  السجتسع الجدائخؼ بجكره في م

لمسخجرات, فسشح نياية الثسانضشات مغ القخف الساضي, عخؼ انتذارا لمسخجرات بسختمف أنػاعيا 
 كارتفاعا لحجع الكسضات السحجػزة كلعجد األشخاص الستػرشضغ  في القزايا ذات الرمة. 

كمػا قج يتبػع ذلظ مغ آثار سمبضة عمى البشاء خة كبالشطخ إلى السخاشخ التي تدببيا ىحه الطاى
االجتساعي كإىجار لثخكات كمقػمات الببلد, ناىضظ عغ مخاشخىا عمى الرحة البجنضػة كالعقمضة 
لمستعاشضػغ, كعمى السجتسع ككل, يعج الػقػؼ عمى أبعاد كتسطيخات ىحه الطاىخة الدمبضة في 

ما قج يدسح باتخاذ اإلجخاءات  ككضع سضاسات الػاقع السجتسعي مغ الخصػات السيسة لفيسيا, 
 لمترجؼ  كالتعامل معيا . 

ضسغ ىحا الدضاؽ, سشخكد في ىحه السجاخمة عمى إبخاز جانبا مغ كاقع آفة الػسخجرات كالسؤثخات 
العقمضة في السجتسع الجدائخؼ, مغ خبلؿ الػقػؼ عمى حرضمة نذاشات السكافحة كاستعخاض أىع 

صبقة لمترجؼ كمكافحة ىحه اآلفة, كبشاءا عمضو تتسحػر إشكالضة ىحه السجاخمة اآللضات القانػنضة الس
 حػؿ التداؤالت التالضة :

ما ىي اتجاىات الدػؽ غضخ الذخعضة لمسخجرات كالسؤثخات العقمضة  في الجدائخ خبلؿ فتخة  -
 ( ؟ ما ىي أكثخ األنػاع تيخيبا كضبصا كاستيبلكا ؟2019-2020)
 ات القانػنضة الجدائخية في مجاؿ مكافحة ىحه الشذاشات غضخ الذخعضة ؟ما ىي أبخز التذخيع -
 في مفاىيع الجراسة :  (1

 جرة ػػػػػعمى أشيخ السػاد السخ جاخمةػػػؼ نخكد في ىحه السػػػػػػػػػػػػػػػتتعجد ترشضفات السخجرات, كلكششا س
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اليشجؼ كاألدكية ذات كالسؤثخات العقمضة السزبػشة في الجدائخ, كيأتي عمى رأسيا القشب 
 الخرائز السؤثخة عقمضا .

 الػسخجرات :  تعخيف( 1-1
"مذتقة مغ الخجر .... كىػ ستخ يسج لمجارية في ناحية البيت، كالخجر:  أ( السخجرات لغة : 

الطمسة كالخجرة : الطمسة الذجيجة، كالخادر الكدالف، كالخجر مغ الذخاب كالجكاء :فتػر يعتخي 
 (1)". الذارب كضعف
 :بأنو لغة يعخؼ السخجر كسا الخجر، أصابو أي خجرا، الذيء خجر مغ فاعل اسع ىػ"  السخجر

 بفتح :كخجر، تحىبو حتى تكاد العقل عمى سيء كتأثيخ الجدع إنياؾ تشاكليا عغ يتختب ما كل
 يريب كالفتػر كالحي الكدل إلى كيؤدي الحخكة، يدتصيع فال العزػ يريب تذشج الخاء

 (2)". الدكخ ابتجاء في الذارب
فقج عخؼ السذخع : تتعجد التعخيفات االصصبلحضة لمسخجرات كالسؤثخات العقمضة, اصصالحا أما 

 في الػاردة السػاد ،مغ اصصشاعية أـ مادة، شبيعية كانت كل"  السخجر عمى أنو :الجدائخؼ  
بسػجب  السعجلة بريغتيا 1961 لدشة لمسخجرات الػحيجة التفاقية مغ كالثاني الججكليغ األكؿ

 (3)".1972 سشة بختػكػؿ
  في تعخيف القشب اليشجي : (1-2
كتتعجد أنػاع كفي الػقت الخاىغ صار القشب اليشجؼ ضاىخة عالسضة, إذ يدتيمظ في معطع الجكؿ,  

 القشب, كىي في األساس نتاج عسمضة التيجضغ بضغ أنػاع القشب الخئضدضة الثبلثة :
 Cannabis).  القشب اليشجؼ إنجيكا  (Cannabis Sativa)القشب اليشجؼ ساتضفا  -

Indica)  كقشب ركديغمضذ(Cannabis Ruderalis). 
 التفاقية مغ الججكؿ األكؿ في السػاد شبيعية مخجرة، كردت في قائسة مادةكصشف عمى أنو 

  (4).197 2سشة ؿبخكتػكػ بسػجب  السعجلة بريغتيا 1961 لدشة لمسخجرات الػحيجة
)كل  القشب نبتة مغ السثسخة أك السدىخة األشخاؼ عخفت األمع الستحجة القشب اليشجؼ عمى أنو : "

 أيا كانت مشيا، الخاتيشج يدتخخج لع التي بأشخاؼ( السرحػبة غيخ كاألكراؽ البحكر، يذسل
 نبتة مغ السدتخخجالسشقى،  أك الخاـ السفرػؿ، فيػ الخاتيشج  "القشب راتيشج"تدسيتيا، أما 

 (5)."القشب
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السؤرخ في  18-04القانػف الجدائخي رقع جاء في  السبلحع أف ىحا التعخيف يتصابق مع ما
الستعمق بالػقاية مغ الػسخجرات كالػسؤثخات الػعقمية كقسػع الستعساؿ كالتجار  25/12/2004

ضات دكلضة حػؿ السخجرات إلى أىع ثبلث اتفاق أحالشا قجك (، 6)غيخ السذخكعيغ بيا في الجدائخ
 ( .01كالسؤثخات العقمضة , كسا يػضحيا الذكل رقع )

كىحا يجخل في إشار تكضضف قػانضغ الجكؿ التي أمزت عمى االتفاقضات الجكلضة لسكافحة  
 االتفاقضات الجكلضة اآلتضة  السخجرات عمى لسكافحة سضاستيا السخجرات, حضث اعتسجت الجدائخ في

 رقع بسػجب السخسـػ , انزست إلضيا1961لدشة بالسخجرات الستعمقة الػحضجة االتفاقضة -
  ؛ 1963 ديدسبخ 11 في السؤرخ 343/63
السؤرخ في  177/77السخسػـ  بسػجب إلضيا , انزست1971 لدشة العقمضة السؤثخات اتفاقضة -
 ؛  07/12/1977
 88العقمضة لدشة  كالسؤثخات السخجرات في غضخ السذخكع االتجار لسكافحة الستحجة األمع اتفاقضػة -

 . 1995-01-28السؤرخ في  41-95بسػجب السخسـػ رقع , انزست إلضيا 19
 :  تعخيف السؤثخات العقمية( 1-3
 : إلى تقدضسيا كضسضائضا, يسكغ مرشعة مػاد العقمية عمى أنيا  يعخؼ  دردار السؤثخات 

 أقخاص شكل األفضػف كالسػرفضغ كترشع عمى مفعػؿ يعادؿ تأثضخىا البخبايتػرات : السشػمة العقاقيخ
 .الغافادرـك الدضكػناؿ, مثل كبدػالت أك

 خاصة العربي كالحالة الشفدضة الجياز عمى مشذط تأثضخ ليا االمفضتامضشات السشذصة: العقاقيخ
  .مفضتامضغ أ أمفضتامضغ كالسضتا الجكدا مثل الػزف  اإلحباط, االكتئاب حالة في

اليخكيغ كالكػكايضغ  مثل الحػاس كاإلدراؾ تذتضت عمى تداعج مػاد كىي : اليمػسة عقاقيخ
 (7)السدضكالضغ .L. S. D عقار كالكػديضغ كأشيخىا

: " كل مادة، شبيعية كانت أـ الجدائخؼ فحجد ماىضة السؤثخات العقمضة عمى أنيا السذخع أما   
الثاني أك الثالث أك الخابع مغ اصصشاعية، أك كل مشتػج شبيعي مجرج في الججكؿ األكؿ أك 

 (8) .1971اتفاقية السؤثخات العقمية لدشة 
السبلحع في ىحا التعخيف أنو لع يتزسغ إدراج بعس السػاد كاألدكية ذات الخرائز السؤثخة 
عقمضا, ما تدبب في كجػد ثغخة قانػنضة في حاالت التعامل مع تعاشي كتخكيج البعس مشيا 

التي عخفت انتذارا رىضبا في أكساط الذباب باألخز, إال أنو مؤخخا   غالبخيغاباليك كالتخامادكؿ
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تع سج ىحه الثغخة مغ خبلؿ إدراج تمظ األدكية ضسغ قائسة ثبت خصخ اإلفخاط في استعساليا 
 (9)كإدمانيا كسػء استعساليا .

 في أك نقي شكل في إمَّا لمتعاشي, مػاد كىي : الججيجة الشفدانية السؤثِّّخات  نذضخ كحلظ إلى
رات االتفاقضة الػحضجة بسػجب لمسخاقبة خاضعة غضخ مدتحزخ, شكل  أك 1961 لدشة لمسخجِّ
 تذضخ عبارة ال الدضاؽ, ىحا العامةكفي الرحة عمى خصخاً  تذكِّل , كلكغ قج1971 سشة اتفاقضة

 (10)حجيثا. متاحة مػاد أصبحت إلى بل حجيثاً  اخُتخعت مػاد إلى بالزخكرة "الججيجة"
 : ( : ججاكؿ ترشيف السخجرات في اتفاقيات األمع الستحجة لمسخجرات01) شكل رقع

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

جشضف,  ترشيف السؤثخات العقمية، عشجما يتجاىل العمع،: السفػضضة العالسضة لدضاسات السخجرات : السرجر 
  متػفخ عمى الخابط :   .09, ص 2019سػيدخا, 

-https://www.globalcommissionondrugs.org/wp

ontent/uploads/2019/08/2019Report_AR_web.pdf 

 
 اتجاىات سػؽ السخجرات كالسؤثخات العقمية في الجدائخ :( 2

ارتأيشا قبل الحجيث عغ كاقع انتذار السخجرات كالسؤثخات العقمضة في الجدائخ, اإلشارة إلى أف أؼ 
سػؽ محمي يتأثخ بالدػؽ الجكلي في الجػانب الستعمقة بالعخض كالػصمب ككحلظ بسدارات 

https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-ontent/uploads/2019/08/2019Report_AR_web.pdf
https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-ontent/uploads/2019/08/2019Report_AR_web.pdf
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 اشىعخؼ العالع انتذارا كبضخا لمسخجرات بسختمف أنػاعيا, إذ يتعكأسالضب التيخيب كالتخكيج,  فقج 
, كىػ مػا أبخزتػو التقاريخ سشػيِّا العالع حػؿ غضخ  السذخكعػة الػسخّجرات األشخاص مبليضغ مئات

كالجراسات الرادرة عغ اليضئات السخترة في مجاؿ السخجرات,  كالتي تعصي صػرة شاممة 
قبل الخػض في  *  كدقضقة حػؿ اتجاىات أسػاؽ السخجرات غضخ السذخكعة في العالع .

جػانب حرضمة نذاشات مكافحة السخجرات في الجدائخ, نذضخ إلى اعتسادنا عمى استعخاض 
في الجدائخ تزسغ حرضمة تمظ  الػششي لسكافحة السخجرات كإدمانيا الجيػافالتقخيخ الحؼ أصجره 
مؤسدة عسػمية ذات شابع إداري، تتكفل , مع العمع أف ىحا األخضخ ىػ  2020الشذاشات لدشة 

ت السعشية، بإعجاد الدياسة الػششية، كاقتخاحيا، لسكافحة السخجرات بالتعاكف مع القصاعا
 ** .كإدمانيا في مجاؿ الػقاية كالعالج كإعادة اإلدماج كالقسع كالديخ عمى تصبيقيا

( : السجسػع العاـ لسحجػزات السخجرات كالسؤثخات العقمية في الجدائخ 01ججكؿ رقع )
(2019/2020: ) 

 
% 

 
 الػتغيخ

 (11خالؿ )السحجػزات 
 2020أشيخ األكلى 

 (11السحجػزات خالؿ )
 2019أشيخ األكلى 

 الترشيف حدب نػعية السخجرات

  راتيشج القشب 584,166 50 كمغ 004,523 77 كمغ + 420,357 26 + 52,23
 
 

 القشب

 حذير القشب 8,081 كمغ 1,496 كمغ - 6,585 - 81,49

بحكر  885,372 غ 297,330 4 غ + 411,958 3 + 385,37
 القشب

نبات  486 1  نبتة 378 7  نبتة + 892 5 + 396,50
 القشب

 الكػكاييغ 973,352 309 غ 854,947 29 غ - 118,405 280 - 90,37

 الييخكيغ 303,698 غ 371,518 2 غ + 067,820 2 + 680,88

خذخاش  -- 12 غ + 12 + 100
 األفيػف 

 
 

 األفيػف 
 األفيػف  بحكر 43 غ -- - 43 - 100

 نبات األفيػف  ػةنبت 884 -- - 884 - 100

161,56 + 
13,27 - 

3 183 935 + 
41  - 

 701 154 5 قخص
 قاركرة 268

 766 970 1 قخص
 قاركرة 309

 
 السؤثخات العقمية
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تقخيخ نذاشػات مكافحػة السخػجرات : الجيػاف الػششي لسكافحة الجخيسة كإدمانيا,  السرجر
, الجدائخ, 2020الحريمة اإلحرائية لإلحجى عذخة أشيخ األكلى مغ سشة كاإلدماف عمييا، 

 .03, ص 2021
(, تطيخ في تأثخ الجدائخ باألسػاؽ الجكلضة مغ 01السبلحطة األكلى مغ خبلؿ الججكؿ  رقع )  

مشصمق أنيا تحػلت مغ دكلة عبػر في الدشػات األخضخة إلى بمج استيبلؾ لمػسخجرات كالػسؤثػخات 
خرػصا مع إتباع عرابات التيخيب الجكلضة,  مدارات تيخيب ججيجة,  انصبلقا مغ  العقمضة 

غخب إفخيقضا نحػػ شساليا كالػجية أكربا كمشصقة الذخؽ األكسط, كىحا بدبب الخقابة الذجيجة عمى 
السدارات التقمضجية عبخ السحضط األشمدي نحػ أكربا كأمخيكا الذسالضة  في إشار مكافحة التيخيب 

ي لمسخجرات, يزاؼ إلضو ارتفاع الصمب عمى تعاشي السخجرات, ىحا التحػؿ يبخز في حجد الجكل
عجة أنػاع مغ السخجرات إلى كقت قخيب لع تكغ مشتذخة بكثخة في الجدائخ كعمى رأسيا الكػكايضغ 
كاليضخكيغ, مع محاكالت زراعة لمقشب اليشجؼ كاألفضػف كىػ ما تفدخه السحجػزات التي تخز 

 تات القشب اليشجؼ كاألفضػف .بحكر كنبا
السبلحطة الثانضة,  تبخز في تتعجد أنػاع السخجرات كالسؤثخات العقمضة السشتذخة في السجتسع    

الجدائخؼ, كيأتي عمى رأس القائسة القشب اليشجؼ كمذتقاتو, تمضو السؤثخات العقمضة بسختمف أنػاعيا 
ىحيغ الشػعضغ تحجيجا, مع اإلشارة إلى  ىحا األمخ جعل تخكضدنا مشربا في ىحه السجاخمة عمى

 التي تع ضبصيا . الكػكاييغتدجضل تشامي مصخد في كسضات 
( : القزايا السعالجة في إشار مكافحة السخجرات في الجدائخ خالؿ 02ججكؿ رقع )

2019/2020 : 

 القزايا السعالجة خالؿ
  خالؿ اإلحجى عذخة

 2020أشيخ األكلى

 القزايا السعالجة خالؿ
اإلحجى عذخة خالؿ  

2019أشيخ األكلى   

 
 الترشيف حدب نػعية السخجرات

  راتيشج القشب 157 23 740 31
 
 

 القشب اليشجي

 حذير القشب 08 5

 بحكر القشب 07 10

 نبات القشب 13 11

 الكػكاييغ 150 177



 

 

477 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

: مغ إعجاد الباحث بشاءا عمى تقاريخ الجيػاف الػششي لسكافحة السخجرات كإدمانيا في  السرجر
 . 2020, 2019الجدائخ, حرضمة الشذاشات 

بالسخجرات ) تيخيب, تخكيج, حضازة كاستيبلؾ( يػضح ك بخرػص القزايا السعالجة كليا ارتباط 
قزضة معالجة, تػرط فضيا  129 34(, ارتفاعا في تعجاد تمظ القزايا مغ )02الججكؿ رقع )
قزضة معالجة,  970 48إلى ) 2019شخرا أجشبضا( في  180شخرا مغ بضشيع  43327
, كيسكغ إرجاع األمخ 2020شخرا أجشبضا ( في  169شخرا مغ بضشيع  60583تػرط فضيا 

إلى تدايج الخقابة األمشضة خاصة عمى مدتػػ السشاشق الحجكدية كالسػانئ كالسصارات, باإلضافة 
ضة عمى , باإلضافة إلى حسبلت السخاقبة األمش19إلى اإلجخاءات السصبقة لسجابية كباء الكػفضج 

 مدتػػ الصخقات كاألحضاء الدكشضة التي تشتذخ فضيا عرابات تخكيج السخجرات .
 سػؽ القشب اليشجي في الجدائخ :( 2-1

 يعج راتضشج القشب الشػع األكثخ تيخيبا كتخكيجا كاستيبلكا مغ بضغ مذتقات القشب اليشجؼ  كتدسضاتو
",  مرجره الخئضدي عسمضات التيخيب  الذيخة ", " الدشمة", "  الكيف السعالجالذعبضة الستجاكلة: " 

غضخ الذخعي  مغ  السسمكة السغخبضة الستػاججة غخب الجدائخ,  إذ يتخكد إنتاجو في  مشصقة 
( 47.000:) 2016الػخيف الذسالضة, فقج بمغت  السداحة السدركعة بشبتػة القشػب اليشجؼ في 

 (12)شغ( مغ راتضشج القشب. 713.00شغ( مغ الحذضر ك)35.652.83ىػكتارا, بإنػتاج بمغ ) 
الستعمق  13.21مع اإلشارة إلى أف الحكػمة السغخبضة صادقت مؤخخا عمى مذخكع قانػف رقع   

كالحؼ ييجؼ إلى إخزاع كافة األنذصة الستعمقة بدراعة , باالستعساالت السذخكعة لمقشب اليشجؼ
  (13)مشتجاتو إلى نطاـ التخخضز.كإنتاج كترشضع كنقل كتدػيق كترجيخ كاستضخاد القشب اليشجؼ ك 

 خخيصة مشاشق إنتاج القشب اليشجي في السسمكة السغخبية  :

 الييخكيغ 57 129

 السؤثخات العقمية 734 10 898 16

 األفيػف  07 -

 مجسػع القزايا 129 34 970 48

60583 43327 
 عجد األشخاص الستػرشيغ

 شخرا أجشبيا 180 شخرا أجشبيا 169
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Source : Pierre-Arnaud Chouvy, « Production de cannabis et de 
haschich au Maroc : contexte et enjeux »,L’Espace Politique [En 
ligne], 4 | 2008-1, mis en ligne le 07 mars 2007, P.08.     
URL : (http://journals.openedition.org/espacepolitique/59) , Consulté le 
01 /08/ 2021 
 كفضسا يخز تاريخ مكافحة التيخيب كاالتجار غضخ السذخكع بالقشب اليشجؼ في الجدائخ فقج : 

( أششاف, تع 03حضث قجرت الكسضة ب ) 1975تع حجد أكؿ الكسضات الكبضخة مغ ىحه السادة في 
  ؛تػقضف أغمب الستػرشضغ كمعطسيع أجانب 

شخز  2500( ششضغ مغ راتضشج القشب كتػقضف حػالي 02تع حجد أكثخ مغ ) 1989في  
قشب كحلظ, لتعخؼ ( أششاف مغ راتضشج ال07تع حجد ما يقارب ) 1992شػاؿ تمظ الدشة, كفي 

 (14)الكسضات السحجػزة تصػرا متدايجا.
تجمى ذلظ التصػر في ارتفاع حجع الكسضات السحجػزة كبمػغيا عذخات األششاف, كالججكؿ 

 .2020ك 2019السػالي, يعصضشا أرقاما عشيا خبلؿ سشتي  
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-2019( : الكسيات السحجػزة مغ القشب اليشجي كمذتقاتو في الجدائخ ) 03ججكؿ رقع )
2020: ) 

 
 

% 

 
 التػغييخ

الكسيات 
السحجػزة خالؿ 
 اإلحجى عذخة

2020 
 بالكيمػغخاـ

الكسيات السحجػزة 
 خالؿ اإلحجى عذخة

2019 
 بالكيمػغخاـ

شبيعة الترشيف حدب 
 السخالفة

 داخل الػشغ 848,915 23 164,454 29 + 315,539 5 + 22,29
التيخيب 
 لحجكدا عمى 576,751 26 775,825 47 + 199,074 21 + 79,77 كالتجار

 الػششية

 الحيازة كالستيالؾ 158,500 64,244 - 94,256 - 59,48

  القشب حذير 8,081 1,496 - 6,585 - 81,49
 

 الدراعة
 بحكر القشب 0,885372 4,297330 + 3,411958 + 385,37

 نبات القشب نبتة 1 486 نبتة 7 378 + 892 5 + 396,50

 راتيشج القشب 584,166 50 004,523 77 + 420,357 26 + 52,23
 
 

 السجسػع

 القشب حذير 8,081 1,496 - 6,585 - 81,49

 بحكر القشب 0,885372 4,297330 + 3,411958 + 385,37

 نبات القشب نبتة 1 486 نبتة 7 378 + 892 5 + 396,50
نذاشػات مكافحػة السخػجرات كاإلدماف عمييا، تقخيخ الجيػاف الػششي لسكافحة الجخيسة كإدمانيا,  السرجر :

 04, ص 2021, الجدائخ, 2020الحريمة اإلحرائية لإلحجى عذخة أشيخ األكلى مغ سشة 

 
بالشدبة لمتػزيع الجغخافي لسشاشق الجدائخ, التي ضبصت فضيا محجػزات  راتضشج القشب اليشجؼ   

 29كمغ(, الجشػب )  108,673 45كمغ( فكاف كاآلتي : الغخب )   004,523 77السقجرة بػ )
 (15)كمغ(. 947,291كمغ (, الذخؽ ) 428,805 1كمغ (, الػسط ) 519,755

يسكششا إرجاع ىحا التػزيع إلى قخب السشاشق الغخبضة لمجدائخ مغ مشاشق إنتاج راتضشج  القشب 
 سشاشق . اليشجؼ شخؽ السسمكة السغخبضة, باإلضافة إلى تشامي نذاط التيخيب عمى مدتػػ ىحه ال
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 سػؽ السؤثخات العقمية في الجدائخ :( 2-2
في السختبة الثانضة  مغ حضث االنتذار كالتعاشي كالزبط  بعج راتضشج القشب  السؤثخات العقميةتأتي 

عقمضا, لكغ تػخكج كتتعاشى خارج اإلشار  ذات خرائز مؤثخة اليشجؼ, كىي في السجسل  أدكية
",  تخيكديفيشيجيل", " بخيغاباليغ", "تخامادكؿرأسيا كل مغ  "الصبي بصخؽ غضخ قانػنضة , كعمى 

التي عخفت انتذارا رىضبا في أكساط الذباب باألخز, كقج تع ترشضفيا مؤخخا فقط في الجدائخ 
, كسؤثخات عقمضة ضسغ قائسة مدتقمة تزاؼ إلى القائسة األصمضة كالقانػنضة السعسػؿ 2021أكت 

 (16)أدكية. 10التي تزع  بيا في الػسط الصبي كالرضجالني
مع تدجضل بجاية انتذار مخجر االكدتازؼ كالتي أضحى تشاكليا لجػ شخيحة كاسعة مغ الذباب  

 (17)مغ الجشدضغ مػضة يتباىػف بيا فضسا بضشيع خاصة مختادؼ السبلىي المضمضة.
 :( 2020-2019( : الكسيات السحجػزة مغ السؤثخات العقمية في الجدائخ ) 04ججكؿ رقع )

 
% 

 
 التغيخ

الكسيات السحجػزة 
 خالؿ اإلحجى عذخة

 باألقخاص 2020

الكسيات 
السحجػزة خالؿ 
 اإلحجى عذخة

 باألقخاص 2019

 شبيعة السخالفةالترشيف حدب 

 التيخيب داخل الػشغ 257 574 636 020 1 + 379 446 + 77,73
     ك التجار

 لحجكدا عمى
 الػششية

228,08 + 
2 713 975 

+ 
3 903 889 1 189 914  

  قاركرة 253 قاركرة 40 - 213 - 84,19
11,41 + 23 581 + 230 176 206 595 

 قاركرة 56 قاركرة 228 + 172 + 307,14 الحيازة كالستيالؾ

161,56 + 3 183 935 
+ 

5 154 701 1 970 766 
 السجسػع

 قاركرة 892 قاركرة 268 -  41 - 13,27
تقخيخ نذاشػات مكافحػة السخػجرات كاإلدماف عمييا، الجيػاف الػششي لسكافحة الجخيسة كإدمانيا,  السرجر :

 05, ص 2021, الجدائخ, 2020الحريمة اإلحرائية لإلحجى عذخة أشيخ األكلى مغ سشة 

 
السبلحطة األكلضة مغ ىحا الججكؿ, االرتفاع القضاسي لمسحجػزات مغ السؤثخات العقمضة التي 

كقج يفدخ ذلظ  -السضسا كأف أكثخيتيع مغ الذباب –ذكل خصخا داىسا عمى متعاشضيا صارت ت
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بارتفاع الصمب عمضيا, كتحػيل عرابات التخكيج نذاشاتيع نحػىا بدبب العائج السالي الكبضخ 
الحؼ صارت تجره عسمضة الستاجخة بيا, كاكبو ارتفاع القزايا الستعمقة بحضازة السؤثخات العقمضة 

( شخرا, كسا يبضغ ذلظ الججكؿ 12122( قزضة  تػرط فضيا )  9861ا  التي بمغت )كاستيبلكي
 السػالي .
 : 2020خالؿ(:القزايا السعالجة في إشار مكافحة السؤثخات العقمية الجدائخ 05ججكؿ رقع )   

تقخيخ نذاشػات مكافحػة السخػجرات كاإلدماف عمييا، الجيػاف الػششي لسكافحة الجخيسة كإدمانيا,  السرجر :
 .08, ص 2021, الجدائخ, 2020الحريمة اإلحرائية لإلحجى عذخة أشيخ األكلى مغ سشة 

 
ككسا أشخنا إلضو آنفا مغ أنشا سشخكد عمى استعخاض اتجاىات سػؽ القشب اليشجؼ كالسؤثخات   

العقمضة  في الجدائخ باعتبارىا أكثخ أنػاع السخجرات انتذارا, بضج أف الجدائخ عخفت في الدشػات 
يب التي تع ضبصيا, في إشار مكافحة عسمضة التيخ  الكػكاييغاألخضخة, تشامضا مصخدا في كسضات 

فقج حجدت األجيدة األمشضة  -ال سضسا عمى مدتػػ سػاحل البحخ األبضس الستػسط  -الجكلي 
 الجدائخية كسضات كبضخة مغ الكػكايضغ,  مػزعة عمى الشحػ التالي : 

بسضشاء كىخاف عمى متغ باخخة ، مغ الكػكايضغ  غ : 2018670.943.02ماؼ  30في   -   
كبخ شحشة مغ تمظ السادة السخجرة يتع ضبصيا في تاريخ الببلد قادمة مغ أمخيكا البلتضشضة, كىي أ

 لحج اآلف .

  خالؿ اإلحجى عذخة األشخاص الستػرشػف  
 2020أشيخ األكلى

القزايا السعالجة 
 خالؿ

  خالؿ اإلحجى عذخة
 2020أشيخ األكلى

 
 الترشيف حدب شبيعة السخالفة

 األجانب السػاششػف  السجسػع حالة فخار

 داخل الػشغ 827 6 13 698 9 711 9 347
 التيخيب
 لحجكدا عمى 210 -- 364 364 23 ك التجار

 الػششية

 الحيازة كالستيالؾ 861 9 4 118 12 122 12 219

589 22 197 22 180 17 16 898 
 السجسػع
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غ مغ الكػكايضغ, ُعثخ عمضيا شافضة فػؽ سصح البحخ  309.973.352:  2019في يشايخ   -
  .بالقخب مغ مضشاء سكضكجة, شخؽ الجدائخ العاصسة

في عخض ساحل ”ضغالكػكاي“كضمػغخاما مغ السخجرات الرمبة  490, حػالي 2021يػنضػ  27 -
 مجيشة أرزيػ شخؽ كىخاف بغخب الجدائخ, عثخ عمضيا ثبلثة صضادكف كىي تصفػ عمى سصح البحخ.

 (  جػانب  مغ آليات مػاجية كمكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمية في الجدائخ:3
نخكـ مغ خبلؿ ىحا العشرخ إلى تبضاف بعس مغ اآللضات التذخيعضة السصبقة في مكافحة آفة 
السخجرات بالجدائخ, ففي ىحا البعج تعج الدضاسة الجشائضة في مكافحة السخجرات كالقائسة عمى 

العقػبة, مغ أىع آلضات مكافحة ىحه الشذاشات  كتشفضح كالعقاب كالتجخيع كالعبلج أسذ  الػقاية
ة غضخ السذخكعة في الجدائخ, التي تعسل كفقا ليا مختمف السؤسدات كاليضئات الشطامضة السعشض

االتفاقضات  السخجرات, عمى لسكافحة سضاستيا اعتسجت الجدائخ فيحضث بسكافحة ىحه الطاىخة, 
نػف قاكيأتي عمى رأس التذخيعات الػششضة,   -كقج آشخنا إلى ذلظ آنفا  –الجكلضة في ىحا السجاؿ 

الستعمق بالػقاية مغ السخجرات كالسؤثخات العقمية كقسع  25/12/2004السؤرخ في  04-18
 العالع في الحاصمة كالستغضخات لضتشاسب الحؼ شخعستعساؿ كالتجار غيخ السذخكعيغ بيا، ال
 مادة مقدسة إلى أربع فرػؿ, تزسشت : 37جاء ىحا  القانػف في الجدائخؼ, كقج  السجتسع كفي
أحكاما عاما تعمقت بتعخيف بسختمف أصشاؼ السخجرات كبالشذاشات الػسختبصة بالػسخجرات  -

كالسخجر, نبات القشب, القشب, الدراعة كاإلنتاج الترجيخ كاالستضخاد الشقل, دكلة  كالسؤثخات العقمضة 
 العبػر ؛
 ؛التجابضخ الػقائضة كالعبلجضة  -
 كالسؤثخات بالسخجرات الستاجخة إلى تؤدؼ األفعاؿ التي كل تجخيعاألحكاـ الجدائضة, فسثبل تع    -
اإلنتاج,  في الستاجخة شخؽ  مشو 17 السادة حجدت فقج ,21 إلى 17 مغ السػاد ضسغ العقمضة
 كانت, بأؼ صفة التدمضع أك التػزيع, أك التحزضخ أخخػ, مػاد مغ االستخخاج التخديغ, الرشع,
( سشػات إلى 10العبػر," يعاقب بالحبذ مغ عذخ ) شخيق عغ نقل أك الذحغ, أك الدسدخة
( سشة كل مغ قاـ بصخيقة غضخ مذخكعة بإنتاج أك صشع أك حضازة أك عخض أك بضع 20عذخيغ )

أك كضع لمبضع أك حرػؿ أك شخاء قرج البضع أك التخديغ أك استخخاج أك تحزضخ أك تػزيع أك 
ق العبػر أك نقل السػاد السخجرة أك تدمضع بأية صفة كانت, أك سسدخة أك شحغ أك نقل عغ شخي

  (18).السؤثخات العقمضة"
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 باإلضافة  إلى ىحا القانػف, نذضخ إلى إصجار السخاسضع التالضة :
 2007يػلضػ سشة  30السػافق  1428رجب عاـ  15مؤرخ في  228-07مخسػـ تشفضحؼ رقع  -

 .غخاض شبضة أك عمسضةيحجد كضفضات مشح التخخضز باستعساؿ السخجرات كالسؤثخات العقمضة أل
 2007يػلضػ سشة  30السػافق  1428رجب عاـ  15مؤرخ في  229-07مخسػـ تشفضحؼ رقع  -

 1425ذؼ القعػجة عػاـ  13السؤرخ في  18-04مغ القانػف رقع  6يحجد كضفضات تصبضق السادة 
كقسع كالستعمق بالػقاية مغ السخجرات كالسؤثخات العقمضة  2004ديدسبخ سشة  25السػافق 

 .االستعساؿ كاالتجار غضخ السذخكعضغ بيا
 2007يػلضػ سشة  30السػافق  1428رجب عاـ  15مؤرخ في  230-07مخسػـ تشفضحؼ رقع  -

يحجد كضفضات الترخؼ في الشباتات كالسػاد السحجػزة أك السرادرة في إشار الػقاية مغ السخجرات 
 .ذخكعضغ بياكالسؤثخات العقمضة كقسع االستعساؿ كاالتجار غضخ الس

عقمضا,  السؤثخة الخرائز ذات لمسػاد كاألدكية كاألمشضة كالتقشضة اإلدارية كبيجؼ مخاقبة     
 12/2019/ 31في  379-19مخسـػ تشفيحي السضسا مع انتذار استيبلكيا, تع إصجار 

 ىإل تيجؼ العسمضات التي كالغاية مشو تحجيج كضفضات مخاقبة تمظ السؤثخات العقمضة , كتخز كل
 الرضجلي أك شخؼ مغ صخفيا غاية إلى السػاد األكلضة استبلـ مشح كاألدكية السػاد ىحه تتبع

 الرضجلي االستذفائي.
 السػاد حجد قائسة 11/08/2021, تع إصجار قخار كزارؼ مذتخؾ في 2021أكت  11كفي 
 كسػء كإدمانيا استعساليا اإلفخاط في خصخ ثبت التي عقمضا السؤثخة ذات الخرائز كاألدكية

 استعساليا . ***
 :خاتسة 
السجتسع الجدائخؼ,   أصبحت السخجرات كالسؤثخات العقمضة مغ أخصخ اآلفات التي تيجد لقػج       

كمغ خبلؿ ىحه السجاخمة  ,استعخضشا جػانبا مغ كاقع انتذار ىحه اآلفة, مبخزيغ اتجاىات الدػؽ 
غضخ الذخعي ليحه السػاد كأكثخ أنػاعيا انتذارا مغ خبلؿ حرضمة نذاشات مكافحة السخجرات لفتخة 

السدصخة لسكافحة  , إلى جانب عخض ألىع القػانضغ في إشار الدضاسة الجشائضة2019/2020
ىحه الشذاشات اإلجخامضة, كىي جيػد تكسػل الجيػد األخخػ مغ كقاية كإرشاد كعبلج لمسجمشضغ 
عمى السخجرات,  كغايتيا األساسضة الحج مغ أخصار ىحه الطاىخة كانعكاساتيا الدمبضة عمى الفخد 

 كالسجتسع, كبشاءا عمضو فسغ الزخكرؼ : 
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الشذاشات الغضخ السذخكعة في إشار جيػػد مكافحػة العخض  تفعضل مختمف آلضات مكافحة ىحه -
الخامضػة إلى مكافحة التيخيب كاالتجار كالحضازة كالػتػزيع الػغضخ الػسذخكع لمسخجرات كالسؤثخات 

 العقمضة ؛
 العسل عمى تذجيج الخقابة عمى السشافح الحجكدية التي تدتعسل في عسمضات التيخيب؛ -
سضسا عمى مدتػػ السشاشق الحجكدية, قرج تػفضخ مشاصب عسل إقامة مذاريع تشسػية ال -

 كبالتالي الحج مغ لجػء األشخاص إلى عسمضات تيخيب السخجرات لمتخمز مغ البصالة؛
تكثضف العسل التحدضدي مغ األخصار الستختبة عغ السخجرات كآثارىا الدمبضة عمى السجتسع مغ  -

 إلعبلـ كشبكات التػاصل االجتساعي. خبلؿ إعجاد بخامج إعبلمضة عبخ مختمف كسائل ا
 اليػامػر :

 . 232, ص 4,ج  لداف العخبابغ السشطػر:  (1
 .156 ص ب,ت,ف, , لبشاف,18 ط السذخؽ, دار ,الصالب مشجج البدتاني, حداـ فؤاد (2
 25/12/2004السؤرخ في  18-04قانػف الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشضة الذعبضة :  (3

السخجرات كالسؤثخات العقمية كقسع الستعساؿ كال تجار غيخ السذخكعيغ الستعمق بالػقاية مغ 
 .04, ص26/12/2004, 83, الجخيجة الخسسضة لمجسيػرية الجدائخية, عجدبيا

رات :  لسخاقبة الجكلضة اليضئة (4 رات الخاضعة لمسخاقبة قائسةالسخجِّ  الجكلية السخجِّ
 .20, ص2015,الشسدا

الجكلية لسخاقبة  التفاقيات, (2014)مكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات كالجخيسة  (5
 .07مكتب األمع الستحجة, فضضشا, الشسدا, ص, السخجرات

الستعمق بالػقاية مغ  25/12/2004السؤرخ في  18-04رقع  قانػف  انطخ   (6
متػفخ السخجرات كالسؤثخات العقمية كقسع الستعساؿ كالتجار غيخ السذخكعيغ بيا في الجدائخ، 

/FTP/JOhttps://www.joradp.dz-       عمى الخابط :
ARABE/2004/A2004083.pdf?znjo=83 

 .    42, 41,  ص2005كمة, الجدائخ,ھ , داراإلدماف دردار: فتحي (7
السؤرخ في  18-04رقع  قانػف الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشضة الذعبضة :  (8

الستعمق بالػقاية مغ السخجرات كالسؤثخات العقمية كقسع الستعساؿ كالتجار  25/12/2004
 03, ص26/12/2004, 83الجخيجة الخسسضة رقع غيخ السذخكعيغ بيا في الجدائخ، 

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2004/A2004083.pdf?znjo=83
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2004/A2004083.pdf?znjo=83
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2004/A2004083.pdf?znjo=83
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يحجد  11/08/2021لئلشبلع عمى ىحه الػقائسػة أنطػخ : القخار الػزارؼ السذتخؾ في  (9
ثبت خصخ اإلفخاط في استعساليا سػاد كاألدكية ذات الخرائز السؤثخة عقمضا التي قائسة ال

كإدمانيا كسػء استعساليا, عمى الخابط :                      
https://www.joradp.dz/FTP/JO-arabe/2021/A2021061.pdf?znjo=61 

10) The United Nations Office on Drugs and Crime (021<)= World 

Drug Report= 5 Cannabis And Hallucinogens , Division for Policy 

Analysis and Public Affairs, Vienna , Austria,p71 

تقخيخ , انطخ 2021لبلشبلع عمى  اتجاىات سػؽ السخجرات غضخ السذخكعة في العالع  (  *) 
            لسكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات كالجخيسة ك عمى الخابط : 2021السخجرات العالسي 

lanalysis/wdr2021.htm-and-https://www.unodc.org/unodc/en/data 
صفخ  4 مؤرخ في 212-97 حؼ رقعتع إنذاء ىحا الجيػاف بسقتزى مخسػـ تشفض**( )

يتزسغ إنذاء الجيػاف الػششي لسكافحة السخجرات  1997 يػنضػ سشة 9 السػافق 1418 عاـ

-https://www.joradp.dz/FTP/JO, عمى الخابط :          كإدمانيا

ARABE/1997/A1997041.pdf?znjo=41 

11) United Nations Office on Drugs and Crime(2018) : World Drug 

Report2018, Annex Cannabis , Division for Policy Analysis and Public 

Affairs Vienna,Austria,p 56. 

يتعمق بالستعسالت  13.21مذخكع قانػف رقع السسمكة السغخبضة, مجمذ الشػاب :  (12
متػفخ عمى الخابط :             السذخكعة لمقشب اليشجي، 

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/projet_loi
_13.21.pdf 

الػسخصػط التػجييي الػششي لمػقايػة مغ الجيػاف الػششي لسكافحة السخجرات كإدمانيا:  (13
 .06, ص.2004الجدائخ,  السخجرات كمكافحتيا،

نذاشػات مكافحػة السخػجرات كاإلدماف تقخيخ الجيػاف الػششي لسكافحة الجخيسة كإدمانيا,  (14
, 2021, الجدائخ, 2020عمييا، الحريمة اإلحرائية لإلحجى عذخة أشيخ األكلى مغ سشة 

 13ص 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
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يحجد قائسة  11/08/2021الػزاري السذتخؾ في  لقخارلئلشبلع عمى ىحه القائسة أنطخ : ا (15
 عمى الخابط :األدكية ذات الخرائز السؤثخة عقميا، 

https://www.joradp.dz/FTP/JO-arabe/2021/A2021061.pdf?znjo=61    
 , الخابط :!أخصخ أنػاع السخجرات بيغ أيجي الجدائخييغأسبػعضة أخبار األسبػع :      (16

(http://akhbarousboue.com/s.php?I=9) ,02/09/2021 
 25/12/2004السؤرخ في  18-04الجيسقخاشضة الذعبضة : قانػف الجسيػرية الجدائخية  (17

الستعمق بالػقاية مغ السخجرات كالسؤثخات العقمضة كقسع االستعساؿ كاالتجار غضخ السذخكعضغ بيا, 
 .26/12/2004, 83الجخيجة الخسسضة لمجسيػرية الجدائخية, عجد

 ***باإلمكاف اإلشبلع عمى ىحا السشذػر مغ خبلؿ الخابط :
 https://www.joradp.dz/FTP/JO-arabe/2021/A2021061.pdf?znjo=61 
  

http://akhbarousboue.com/s.php?I=9
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 السخجرات متعاشي مػاجية في التخبػية السؤسدات لجكر مقتخح ترػر
 -الجتساعية  كالخجمة الجتساع عمع أستاذ مداعج بقدع -البخؽ  عسخ لصيفة. د

 سخت جامعة/ اآلداب كمية
 ممخز
 أك الرغخػ  أك الكبخػ  الجكؿ بعس مشيا تعاني محمضة مذكمة السخجرات تعاشي ضاىخة تعج لع
 إليجاد كاإلقمضسضة الجكلضة اليضئات تتكاتف دكلضة مذكمة أصبحت بل إقمضسضة, أك محمضة بمجاف
 كاالجتساعضة كالصبضة العمسضة الكفاءات لحلظ كتخصج مشيا الحج أك الستئراليا الجحرية الحمػؿ
 مغ الحج لتزضق الصائمة األمػاؿ كتشفق كدكلضة إقمضسضة أخصار مغ عشيا يتختب ما عبلج لسحاكلة
 .كانتذارىا تفذضيا
 اجتساعضة  مذكمة أصبحت بل فحدب, اجتساعضة مذكمة لضدت  السخجرات تعاشي  فسذكمة
 بسمف السخترة الجيات لجػ كالخػؼ القمق يثضخ كمسا كأخبلقضة, كاقترادية كبجنضة كنفدضة
 سغ يعتبخ كىحا سشة, 17 سغ إلى يشخفس  األخضخة الدشػات في  التعاشي سغ بجأ أف السخجرات
  كالعالسضة,  السحمضة الرحضة اليضئات جسضع خصػرتو مغ ححرت ما كىحا ما, دكلة أؼ في اإلنتاج
 ىحه مػاجية في كشامل ججيج بأسمػب مصالبػف  فإنشا السخجرات, مذكمة بخصػرة مشا كإدراكاً 
 السذكمة ألف فقط,  الطاىخة ىحه مػاجية عمى القادرة أجيدتيا أحج أك الجكلة فمضدت  الطاىخة,
 الطاىخة ىحه مػاجية في كالتخبػية االجتساعضة السؤسدات أىسضة تأتي كىشا أنفدشا, مغ تأتي

  السخجرات, تعاشى إلى السؤدية كالعػامل األسباب تحجيج في  البحث مذكمة كتتسثل كعبلجيا,
 دكر لتصػيخ السقتخح الترػر كما كالعبلج, الػقاية كشخؽ  السخجرات, تعاشى عمى الستختبة كاآلثار
 تعاشى  كاقع معخفة إلى البحث ييجؼ كسا السخجرات, متعاشي  مػاجية في التخبػية السؤسدات
 السؤسدات دكر لتصػيخ مقتخح ترػر كبشاء خاصًة, لضبضا كفي عامة, العخبضة الجكلة في السخجرات
 في السختمفة, اإلعبلـ ككسائل العبادة, كدكر كالجامعة, كالسجرسة, األسخة, في الستسثمة  التخبػية
 .السخجرات لسذكمة الحالي الػاقع ضػء في السخجرات تعاشى مػاجية
 .الجكر – مجمغ -متعاشي – السخجرات – التخبػية السؤسدات: السفتاحضة الكمسات

Abstract  

     The phenomenon of drug abuse is no longer a local problem suffered 

by some large or small countries, or local or regional countries. Rather, it 

has become an international problem. International and regional bodies 
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are united to find radical solutions to eradicate or reduce them, and 

monitor scientific, medical and social competencies to try to treat the 

resulting regional and international dangers. Huge money is spent to limit 

its spread and spread. 

     The problem of drug abuse is not only a social problem, but has 

become a social, psychological, physical, economic and moral problem, 

and what raises concern and fear among the authorities concerned with 

the drug file is that the age of abuse has begun in recent years to decrease 

to the age of 1: years, and this is considered the age of production in any 

country, and this is what All local and international health authorities 

have warned of its danger, and aware of the seriousness of the drug 

problem, we are required to have a new and comprehensive approach to 

confronting this phenomenon. It is not the state or one of its agencies 

capable of confronting this phenomenon only, because the problem 

comes from ourselves, and here comes the importance of social and 

educational institutions in Confronting this phenomenon and treating it, 

and the research problem is to determine the causes and factors leading to 

drug abuse, the effects of drug abuse, methods of prevention and 

treatment, and what is the proposed scenario for developing the role of 

educational institutions in confronting drug abusers, and the research 

aims to know the reality of drug abuse in the Arab country. In general, 

and in Libya in particular, and building a proposed vision for developing 

the role of educational institutions represented in the family, the school, 

the university, places of worship, and the media. Different, in the face of 

drug abuse in light of the current reality of the drug problem. 

Keywords: Educational Institutions - Drugs - Abusers - Addicts - Role. 
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 مقجمة:
 جرات مغ أخصخ السذاكل الرحضة كاالجتساعضة كالشفدضة التي تػاجو العالعتعج مذكمة تعاشي السخ

أجسع كالسجتسعات السختمفة مشيا مجتسعاتشا العخبضة كاإلسبلمضة, كشبقا لتقجيخات السؤسدات 
ممضػف مغ البذخ يتعاشػف السخجرات أك يجمشػنو كاإلدماف  ٠ٓٓالرحضة العالسضة  يػجج حػالي 
ف رغبة قػية كممحة تجفع السجمغ إلى الحرػؿ عمى السخجر كبأؼ عمى مخجر ما, يعشي تكػ 

كسضمة كزيادة جخعتو مغ كقت آلخخ, مع صعػبة أك استحالة اإلقبلع عشو سػاء لبلعتساد الشفدي 
أك لتعػد أندجة الجدع عزػيًا, كعادة ما يعاني السجمغ مغ قػة دافعة قيخية داخمضة لمتعاشي 

العزػؼ كلقج تزافخت عجيج مغ العػامل الدضاسضة , االقترادية بدبب ذلظ  االعتساد الشفدي أك 
 كاالجتساعضة لتجعل مغ السخجرات خصخا ييجد العالع. 

 :بحثمذكمة ال
تعاني مشيا بعس الجكؿ الكبخػ أك الرغخػ أك  إف ضاىخة اإلدماف عمى السخجرات لع تعج مذكمة 

اليضئات الجكلضة كاإلقمضسضة إليجاد بمجاف محمضة أك إقمضسضة, بل أصبحت مذكمة دكلضة تتكاتف 
الحمػؿ الجحرية الستئراليا أك الحج مشيا كتخصج لحلظ الكفاءات العمسضة كالصبضة كاالجتساعضة 
لسحاكلة عبلج ما يتختب عشيا مغ أخصار إقمضسضة كدكلضة كتشفق األمػاؿ الصائمة لتزضق الحج مغ 

 التالضة: في التداؤالت بحثتفذضيا كانتذارىا كتتسثل مذكمة ال
 ما ىي األسباب كالعػامل السؤدية إلى تعاشى السخجرات؟ -
 ماىي اآلثار الستختبة عمى تعاشى السخجرات؟ -
 ماىي شخؽ الػقاية كالعبلج مغ تعاشى السخجرات؟ -
 ما ىػ كاقع تعاشى السخجرات في الجكلة العخبضة عامة كفي لضبضا خاصة؟ -
 االجتساعضة في مػاجية تعاشى السخجرات؟ما الترػر السقتخح لتصػيخ دكر السؤسدات  -

 أىسية البحث :
تقتخف ضاىخة التعاشي لمسخجرات بػقػع العجيج مغ السذكبلت كاألمخاض االجتساعضة  مشيا تجىػر 
مدتػػ الرحة الشفدضة كالجدسضة كصػر التػافق الشفدي كاالجتساعي كازدياد مدتػيات أك 

 دتػيضغ الذخري كاالجتساعي, مسا يذكل تيجيجاً معجالت الدمػؾ اإلجخامي كالعجكاني عمى الس
خصضخا لمدبلمة الذخرضة كاألمغ االجتساعي,  حضث لػحع أف أغمب حػادث العشف كالدخقة 
كالخصف كالتحخش الجشدي كاالغتراب كالقتل يختكبيا متعاشي السػاد السخجرة, إما نتضجة 

أك لمخغبة في الحرػؿ عمى  لبلضصخاب العقمي الحؼ يحجث نتضجة آلثار التعاشي الدمبضة, 
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األمػاؿ البلزمة لمتعاشي كالحرػؿ عمى الشذػة كاالنتذاء الشاتج عغ تعاشضيا  كمغ ثع اإلدماف 
 .في معجالتيا كالتعػد كاالزدياد السزصخد

 ىجؼ البحث:
إلى كضع ترػر مقتخح كبشاء استخاتضجضة كششضة لتصػيخ دكر السؤسدات  الحالي بحثيجؼ الي

االجتساعضة في مػاجية تعاشي السخجرات كتتسثل ىحه االستخاتضجضة في مجاؿ األسخة كمؤسدات 
التعمضع, كمؤسدات التأىضل االجتساعي كإعادة االدماج كسا تيجؼ إلى التعخؼ عمى األسباب 

لسخجرات كالتعخؼ عمى اآلثار الستختبة عمى تعاشى السخجرات كالعػامل السؤدية الى تعاشى ا
كالشطخيات السفدخة  كشخؽ الػقاية كالعبلج  كالتعخؼ عمى الػاقع الحالي لسذكمة تعاشى السخجرات 

 في لضبضا.
 مفيػػـػ السخجرات:

 إلى يخجع فضيا كمتشػعة, كاالختبلؼ عجيجة كاإلدماف السخجرات مجاؿ في السدتخجمة السفاىضع تعج
 :التالي العخض مغ خبلؿ مبضغ ىػ كسا السفاىضع ليحه الخؤية زاكية اختبلؼ

 استتخ أؼ فخجر تشاكليا, عشج الجدع في خجراً  تحجث التي السادة بأنو" يعخؼ السخجرات لغػياا:
 (1)".بو كالحىاب العقل حجاب أؼ دتخال عمى فتجؿ كاستخخاء, فتػر عخاه 

بأنيا كل ما يذػش العقل أك يثبصو أك يخجره كيغضخ في تفكضخ كشخرضة الفخد,  كتعخؼ اجتساعياا:
كىشاؾ فخؽ بضغ التعػد كاإلدماف, فاالعتضاد مخحمة تؤدؼ إلى اإلدماف كىي حالة تذػؽ لتعاشي 
عقار معضغ كمغ خرائرو كجػد رغبة قيخية لجػ الستعػد بالتسادؼ كاالعتضاد, كالتعػد ىػ أكؿ 

ف, أما اإلدماف فيػ االعتساد عمى السادة السخجرة اعتسادًا تامًا نفدضًا كجدجيًا خصػٍة نحػ اإلدما
 (2)بحضث تربح الحاجة إلضيا حاجة ممحة قيخية بل تفػؽ لجيو أىسضة السأكل كالسذخب.

السخجر ىػ مادة كضسضائضة تدبب الشعاس كالشـػ أك غضاب الػعي السرحػب  أما التعخيف العمسي:
( التي تعشي  Narcosis( السذتقة مغ اإلغخيقضة )  Narcoticتخجسة لكمسة ) بتدكضغ األلع, كىي
 (3)يخجر أك يجعمو مخجرًا.

                                                           

 فرل الجاؿ ثع_ مجسع المغة العخبضة, اإلدارة العامة لمسعجسات كإحضاء التخاث, السعجع الػسضط , باب الخاء  1
 .516ـ , ص2004الخاء, مكتبة الذخكؽ الجكلضة, القاىخة, الصبعة الخابعة, 

_ سػسغ شاكخ: السخجرات كأثارىا الشفدضة كاالجتساعضة كالرحضة عمى الذباب الجامعي كآفة السخجرات, كشػز  2
 .172ـ, ص2008, 1السعخفة, عساف, األردف, ط 

السخجرات: األسباب االجتساعضة كاالقترادية , دراسات كأبحاث جغخافضة, _ دمحم عمضػؼ, كآخخ:  تعاشي  3
 السخكد الجيسقخاشي العخبي, فمدصضغ, عمى شبكة األنتخنت.
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عخؼ اإلسبلـ السخجر بأنو ما غصى العقل كما أسكخ مشو  تعخيف السخجر في الفقو اإلسالمي:
 الفخؽ فسلء الكف مشو حخاـ.

ف كتدسع الجياز العربي كيحطخ ىي مجسػعة مغ السػاد التي تدبب اإلدما التعخيف القانػني:
تجاكليا أك زراعتيا أك ترشضعيا إال ألغخاض يحجدىا القانػف كال تدتعسل إال بػاسصة مغ يخخز 

 (1)لو بحلظ.
 األغخاض غضخ في تدتخجـ التي السػاد كل" بأنيا السخجرات العالسية الرحة مشطسة كتعخؼ
 إلى تشاكليا في اإلفخاط كيؤدؼ كالعقل, الجدع كضائف تغضضخ تعاشضيا شأف مغ كيكػف  الصبضة,
  (2).كاالجتساعضة كالشفدضة الجدسضة لآلثار ضافةإلبا كاإلدماف, التعػد مغ حالة

 صشاعضة أك شبضعضة  كضسضائضة مادة أية " بأنيا السخجرة السػاد تعخيف يسكغ :الصبي التعخيف
 بغخض تدتخجـ التي أك تذخضريا أك  مشيا الػقاية أك مخاضاأل  بعس جعبل في تدتخجـ
 (3)".تعاشضيا عغ الشاتجة بالمحة الذعػر
 يرحب أف دكف  كالحػاس العقل يغضب ما كل"  بأنيا  القخافي اإلماـ عخفيا :الذخعي التعخيف
 (4).مدكخاً  اعتبخت سخكر أك نذػة ذلظ صحب فإذا سخكر أك نذػة ذلظ

 عغ تعاشضيا يتع كالتي السرشعة الكضسضائضة أك الشباتضة العقاقضخ مغ مجسػعة" :اإلجخائي التعخيف
 كالسذخع العالسضة الرحة ىضئة مدتسخة برفة بحرخىا كتقـػ الحقغ أك نفألا أك الفع شخيق
 "الزارة آلثارىا نطخا التغضخ أك الححؼ أك ضافةئلل قابمة ججاكؿ في إلدراجيا السحمي

 أنػاع السخجرات:
 يشجرج تحت اسع السخجرات نػعاف رئضدضاف:

 ىي أخصخ أنػاع السخجرات آلثارىا الدسضة كأضخارىا الرحضة كاالجتساعضة, أكلا: السخجرات الكبخى 
كتعخؼ بالسخجرات الكبخػ الصبضعضة كتذسل: األفضػف كمذتقاتو, الحذضر, القشب, الكػكايضغ, 

 القات, اليضخكيغ, الساريجػانا.

                                                           

 7 ـ, ص2008دار القمع, القاىخة,  السخجرات, كمكافحة اإلسبلـ: الفتاح عبج _إسساعضل 1
 1428 الخياض, األمشضة, لمعمـػ العخبضة نايف جامعة السخجرات, انتذار في الحخكب أثخ عايج الحسضجاف:_  2
 .12 ص, ق
 كالتخجسة, القاىخة, كالتػزيع لمشذخ الفاركؽ  دار السخجرات, عغ اآلباء يعخفو أف يجب ما كل:  الكسػف  _ سارة 3

 .28 - 27 ص ـ, 2005
 غضخ مشذػرة, ماجدتضخ رسالة لمسخجرات, الستعاشضغ لؤلحجاث األسخية التشذئة أنساط,  القحصاني: ربضع_  4

 .13 ق, ص 1423 الخياض, , األمشضة لمعـػ العخبضة نايف أكاديسضة
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الصبي لؤلفضػف عخؼ مشح ما : تذضخ بعس السخاجع إلى أف االستخجاـ األفيػف كمذتقاتو -
سبعة آالؼ سشة قبل السضبلد, كيذضخ إلى أنو كاف يدتخجـ في عبلج السغز  يقخب مغ

 عشج األشفاؿ. 
يذضخ تاريخ الحذضر كالقشب إلى أنو استخجـ عجة استخجامات, فقج صشعت  الحذير: -

بعضشيا,  مغ ألضافو حباؿ كأنػاع مغ األقسذة الستضشة, كسا كصفو األشباء لعبلج أدكاءٍ 
كاستعسل كحلظ ألغخاض ديشضة , كلمتغمب عمى الجػع كالعصر, ككحلظ استعسل ألغخاض 

 تخكيحضة.
يدتخمز الكػكايضغ مغ نبات الكػكا, كقج عخؼ ىحا الشبات في أمخيكا  الكػكاييغ: -

الجشػبضة مشح أكثخ مغ ألفي سشة, كفي عرػر ازدىار قبائل اإلنكا, ككانت أكراؽ الكػكا 
ثسضشا ككانت تحجد عادة عغ العامة لكي يبقى استخجاميا كقفًا عمى الشببلء  تعتبخ شضئاً 

كرجاؿ الجيغ, ككانت شخيقة االستخجاـ أك التعاشي ىي مزغ األكراؽ كابقاؤىا في الفع 
 حػالي ساعة الستحبلبيا.

شجخة دائسة الخزخة  كأكؿ مغ أسساىا باسسيا العمسي ككصفيا كصفًا دقضقًا ىػ  القات: -
 ـ. 1763شبات الدػيجؼ بضخ فػرسكاؿ الحؼ تػفي في الضسغ سشة عالع ال
كىػ أحج مذتقات السػرفضغ كىػ مدحػؽ أبضس المػف بمػرؼ, يحكب برعػبة  الييخكيغ: -

في الساء كبديػلة في الكحػؿ, كلسا كاف اإلنداف قج يربح مجمشًا لميضخكيغ بديػلة فقج 
في ببلٍد كثضخة كىشاؾ شبو إجساع  قل استعسالو كنجر كصفو شبضًا, بل كقج حطخ تحزضخه

 عمى ححفو مغ جسضع دساتضخ األدكية.
ىػ القسع الدىخية السؤنثة لشبات القشب, كىػ يحجث تيضجًا كسا يحجث ىبػشًا,   لساريجػانا:ا -

كمع أنو استعسل أكاًل في حاالت الرجاع كاألرؽ, إال أنو قج بصل استخجامو تقخيبًا كلع يعج 
يػصف في التحاكخ الصبضة, كىػ مغ العقاقضخ التي تحجث عادة اإلدماف كقج شاع 

عمى شكل الدجائخ التي ال يسكغ الحرػؿ عمضيا أال عغ استعسالو في أمخيكا بتجخضشو 
 (1)شخيق التجارة غضخ السذخكعة كالتيخيب.

                                                           

. 7 العجد. األمشضة لمجراسات العخبضة السجمة السخجرات, لتعاشي االجتساعضة اآلثار: عبجالمصضف _ رشاد 1
 .139ص ـ,1994 الخياض,
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كاف كاف البعس مشيا يذتخؾ مع السكضفات إال أف ضخرىا أكبخ مغ  ثانياا: السخجرات الرغخى 
السكضفات, كىي أقل ضخرًا إلى حج ما عغ السخجرات الكبخػ الصبضعضة عمى اإلنداف, كمشيا 

 عي كمشيا الرشاعي كمغ السخجرات الرغخػ :الصبض
كتذضخ بعس اآلثار إلى أف الذاؼ كاف معخكفًا في الرضغ  البغ كالذاي ) الكافييغ(: -

مشح ما يقخب مغ ثبلثة آالؼ عاـ, كاف كانت الكتابات التي تحكخه صخاحة ال تخجع إلى 
لمبغ كالقيػة  فمضذ لجيشا مغ اإلشارات التاريخضة  مضبلدية. أما بالشدبة 305أبعج مغ سشة 

ما يذيج لو بتاريخ مساثل في القجـ, كمع ذلظ فضبجك أف الذعػب العخبضة في شبو الجديخة 
العخبضة كانت تذخبو مشح ألف سشة عمى األقل. كيبجك تاريخ تقجيع الذاؼ لمسػاشغ 

 قخف الدابع عذخ. األكركبي مختبصًا بتاريخ شخكة اليشج الذخقضة في أكائل ال
كىي شجخة استػائضة اسسيا العمسي  كػكا اكضػمشضاتا  كمػششيا  الكػكا ) الكػل أك الكػلو(: -

افخيقضا, كتدرع في السشاشق الجافئة لبحكرىا السعخكفة باسع  بشجؽ كػال كالتي تحػؼ الكافضغ 
صازج, كترجر كالديت كالجمػكدضج كػالنضغ, كيدتخجـ األىالي في تمظ األقالضع البشجؽ ال

 (1)البحكر الستعساليا في السذخكبات كفي الصب.
: بحرة شجخة مدتجيخة الخزخة اسسيا العمسي )مخيدتضكا فخاجخانذ( كىي تابل جػزة الصيب -

قضع كيدتخخج مغ غبلؼ البحرة تابل آخخ, كمغ البحكر كغبلفيا زيت يدتعسل في الصب 
 كفي أدىشة الذعخ.

ل األسػد انتذخت زراعتو في الذخؽ األقرى كيصمق عمضو نػع مغ الفمف البتل ) البػيػ(: -
الغخبضػف اسع بػيػ كىػ العجضشة السحزخة مغ أجل السزغ كالتي تحتػؼ باإلضافة إلى 
البتل السكػف الخئضدي مغ جػزة الصضب, كعمى كمذ حتى يتع الحرػؿ عمضو مغ 

 (2)االصجاؼ الستكمدة.
 العػامل السؤدية إلى تعاشى السخجرات

حضث تعتبخ العػامل الشفدضة أساسضة في حجكث مذكمة تعاشى السخجرات   األسباب الشفدية/أكل: 
كإدمانيا, فدػء التػافق الشفدي عادة ما يراحبو اضصخابات نفدضة تتسثل في القمق السخضى, 

                                                           

 الخمضج لجكؿ التعاكف  مجمذ دكؿ كاالقترادية في كاالجتساعضة الشفدضة كآثارىا السيشجؼ: السخجرات _ خالج 1
 36ـ, ص2013السخجرات, الجكحة  لسكافحة الجشائضة السعمػمات العخبضة, مخكد

ـ, 1999الخمضج, الخياض,  لجكؿ العخبي التخبضة مكتب أسخة, في حػار .السخجرات إدماف: صبخؼ  ماىخ_  2
 .ص
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كالعجكاف كعجـ السباالة, كالعدلة, كالخجل. كىحه العػامل مشفخدة أك مجتسعة قج تجفع بالفخد في 
 (1)اإلرشاد كالتػجضو كالعبلج الشفدي إلى تعاشى السخجرات ىخبًا مسا يػاجيو مغ صعاب. غضاب

/  كمشيا: فذل األسخة في عسمضة التشذئة االجتساعضة, كالتفكظ األسخػ, ثانياا: العػامل الجتساعية
مضة ًا, كفذل السجرسة في القضاـ بعساء الفخد إلى جساعة مشحخفة سمػكضكجساعة الخفاؽ عبخ انتس

التشذئة االجتساعضة, كالبعج عغ االلتداـ بتعالضع الجيغ اإلسبلمي, كالتشذئة االجتساعضة غضخ 
الدمضسة, كالشقز في التػعضة, ككثخة العسالة الػافجة, ككجػد العادات كالتقالضج الغخيبة كالججيجة التي 

  (2).الخارجتبضح السخجرات, كقخناء الدػء, اإلىساؿ األسخػ, الدفخ إلى 
 تعاشي الى تؤدؼ التي االقترادية العػامل مغ مجسػعة ىشاؾ القترادية/  ثالثاا: العػامل
 مشيا: السخجرات كادماف
 تػفخ كعجـ الزخكرية الحضاة مدتمدمات الى كالحاجة عامة برػرة الحضاة متصمبات ازدياد -

 عاجدا تجعمو مسا كالفخد األسخة كاىل يثقل مسا معضذة مدتػػ  كارتفاع الكافي, الجخل
 الػاقع مغ لميخكب مشو كسحاكلة السخجرات تعاشي الى يجفعو ما كىحا اتجاىيا,
 .السخيخ  االجتساعي

 كتػفخ العسل فخص قمة عغ فزبل الحضاة مػاجية في كبضخة ضغػط مغ تتخكو كما البصالة -
 .الذباب لجػ الفخاغ
 إمكانضة مغ يديل الحؼ الذيء السخجرة السػاد انتذار مكافحة لضاتكآ الخقابة ضعف -

 مغ كذخائيا السذخكعة غضخ أك( الصبضة الػصفات) مذخكعة بصخؽ  سػاء عمضيا الحرػؿ
 .مسػلضغ

 كأكليا بيع السحضصة الجساعات عغ معدؿ في األسخؼ  البشاء يعضر  ال/ الدػء رفقاءرابعاا: 
 تأثضخىع أف دراسات عجة أثبتت حضث األسخة, مغ مباشخ غضخ جدء فيع كالخفاؽ, األصجقاء جساعة
 إلى يمجأ األسخة داخل حسضسضة عبلقات إقامة عغ الذخز يعجد فعشجما الػالجيغ, تأثضخ مغ أكبخ
 مشحخفػف, أك سضئػف  األقخاف ىؤالء كاف اذا ما حالة كفي أقخانو, مع  األسخة خارج عبلقات تػشضج
 السؤثخة العػامل  أىع مغ األقخاف كيعتبخ, جبلً آ أك عاجبلً  بو سضبتمى االنحخاؼ ىحا مغ نرضبا فاف
 ما عادة مخة ألكؿ الستعاشي فاف التعاشي يخز ما كفي كالذباب, السخاىقضغ سمػؾ تحجيج في

                                                           

مػاجيتيا, شبكة  في التخبػية السؤسدات دكر لتصػيخ مقتخح السخجرات كترػر تعاشى عامخ: آثار _ شارؽ  1
 ـ.2016السعمػمات الجكلضة, 

 .57ـ, ص1999لمصباعة كالشذخ, القاىخة,  البذضخ دار السخجرات, عالع في رحمة مرمح: سامً _  2
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 كبتذجضع أصجقاءه قبل مغ سخيعا عمضيا فضقبل أقخانو, مغ السخجرة السادة عمى كيحرل يتعخؼ
 (1).مشيع

 تعاشي السخجراتلالشطخيات السفدخة 
 الشطخية البيػلػجية:( 1
البعس أف العػامل البضػلػجضة ليا دكر كبضخ في حجكث االدماف لجػ الذخز فالقرػر يخػ 

السػركث أك عجـ التػازف الكضسضائي  في الجدع أك الخمل في نطاـ الغجد التي تشتج اليخمػنات قج 
تجفع الفخد إلى التعاشي, كسا أف تعاشى بعس أنػاع السخجرات يسكغ أف تثضخ كثضخًا  مغ خبليا 

 .لسعخكفة بسخاكد الثػاب, مسا يخمق لجػ السجمغ اعتسادًا بضػلػجضًا عمى السخجرالسخ ا
 الشطخيات الشفدية:( 2

الشطخيات الشفدضة كخاصة نطخيات الذخرضة تعج مغ أىع الشطخيات السفدخة لئلدماف, فيشاؾ ما 
معضغ يعخؼ بالذخرضة السجمشة " كىى الذخرضة التي يسضل معيا الفخد لبلعتساد عمى سمػؾ 

كإدماف السخجر, كمغ أىع الرفات الذخرضة السختبصة باإلدماف, عجـ الذعػر باألمغ الشفدي, 
الذعػر بأنو غضخ محبػب, كالذعػر بأنو غضخ مخغػب فضو, ككثضخًا ما تػلج ىحه الرفات لجػ الفخد 
ؤدػ شعػرًا  بالغزب أك شعػرًا بدػء السعاممة مغ السجتسع أك باالغتخاب السجتسعي مسا قج ي

بالقخد إلى االتجاه نحػ سمػؾ يشدضو كاقعو أك يخفف مغ شعػره, كيؤكج نطخية فخكيج إلى أف سػء 
العبلقات األسخية خبلؿ السخاحل األكلى مغ عسخ الفخد أؼ مخحمة الصفػلة قج تقػده إلى االدماف 

  (2)في ما بعج.
 نطخية الدسات:( 3

عضشة تفخض عمى األفخاد كتحفدىع تخػ نطخية الدسات بأف ىشاؾ سسات شخرضة كخرائز م
نحػ اإلدماف, كقج جخت محاكالت عجيجة مغ أجل تحجيج سسات شخرضة السجمغ كفقا ألنساط 
الذخرضة كمضداتيا فقج حجد بمضغ بعزًا مغ سسات الذخرضة السجمشة  كتتزسغ ىحه السضدات 

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػاإلحداس بزعحالة الكآبة الستجنضة الجرجة,  حب االختبلط باآلخخيغ, كمذاعخ الػضاعة )

                                                           

 عضشة عمى مضجانضة دراسة: الدعػدؼ السجتسع في السخجرات تعاشي ثقافة مبلمح بعس: رضػاف الحكضع _ عبج 1
 الدابع السجمج أسضػط, جامعة التخبضة, كمضة مجمة في مشذػر بحث الدلفى, مجيشة في الثانػؼ  التعمضع شبلب مغ

 .18ـ, صٕٔٔٓ يػنضػ, أكؿ, جدء الثاني, كالعذخكف, العجد
مػاجيتيا, مخجع  في التخبػية السؤسدات دكر لتصػيخ مقتخح كترػر السخجرات تعاشى شارؽ عامخ: آثار_  2

 .4سابق, ص
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 (1)الشفذ كىػانيا( كالسختمصة باتجاىات الدسػ كالفدع كاالعتسادية عمى الغضخ.
 نطخيات التعمع( 4
حاكلت نطخيات التعمع أف تفدخ أسباب لجػء بعس الشاس إلى اإلدماف عمى الخسػر, ألنػاع  

معضشة مغ السثضخات,  فضخػ بعس السشطخيغ أف تشاكؿ الخسػر ما ىػ إال انعكاس اشخاشي أك 
ـ كقمقيع كمخاكفيع,  ككفقا لسبجأ المحة تؤمغ مثل ىحه  الشطخيات بأف jأسمػب لمتقمضل مغ اضصخابا

الشاس يقبمػف عمى السػاقف السفخحة كالمحيحة, كيتسخدكف عمى الذيء السحدف كالسؤلع أك السػاقف 
التي تثضخ التػتخ كالزغط, فالفخضضة األساسضة لشطخية التعديد التعمضسضة, ىي أف العسمضة التعمضسضة 

  (2)ألؼ ارتباط بضغ مثضخ كاستجابة؛ إنسا تتصمب بالتأكضج كجػد نػع مغ السكافآت.
 نطخية التحميل الشفدي ( 5

األمغ,  تقػـ عمى أساسضغ, يتسثل األساس األكؿ في صخاعات نفدضة تعػد إلى: الحاجة إلى
كالحاجة إلى إثبات الحات كالحاجة إلى اإلشباع الجشدي الشخجدي, كعمضو, ففي حالة فذل الفخد 

في اآلثار الكضسضائضة  في حل تمظ الرخاعات؛ فإنو يمجا إلى التعاشي,  كيتسثل األساس الثاني
لمسخجر, كتفدخ الشطخية ضاىخة اإلدماف في ضػء االضصخابات التي يتعخض ليا الفخد في شفػلتو 
السبكخة, التي ال تتجاكز الدشػات الثبلث أك األربع األكلى, كسا تفدخىا أيزا باضصخاب العبلقات 

زسغ ثشائضة العاشفة, أؼ الحب الحبضة في مخحمة الصفػلة السبكخة بضغ السجمغ ككالجيو, التي تت
كالكخاىضة لمػالج في الػقت ذاتو, ىحه العبلقة السددكجة تدقط كتشقل عمى السخجر, عشجىا يربح 
السخجر رمدا لسػضػع الحب األصمي الحؼ كاف سابقا يسثل الخصخ كالحب معا, كتخػ ىحه 

الػاقع الحؼ يكاد أف يتعثخ الشطخية أف السجمغ يمجأ إلى التعاشي مغ أجل شمب التػازف بضشو كبضغ 
فضو, فضجج في السخجر سشجا لو يداعجه في حفع ذلظ كيخبط الكثضخ مغ مؤيجؼ نطخية التحمضل 

التػازف  اإلدماف الكحػلي مع التخكضد الجشدي الفسػؼ, فالسجمشػف يمجأكف إلى  -الشفدي حالة 
كالحاجة الساسة  -ة الجشدضةكىي بالصبع الميف -استخجاـ العقاقضخ مغ أجل تحقضق ليفتيع الفسػية

لمذعػر باألمغ, كتشبثق الكآبات الفسػية كاإلحباشات مغ األشخ األسخية البائدة عمى  حج تعبضخ 
 (3)ىؤالء السشطخيغ.

                                                           

االجتساعضة,  العمـػ السخجرات, مجمة تعاشي لطاىخة السفدخة السعاصخة كالشساذج زياف: الشطخيات بغ _ ممضكة 1
 .203ـ, ص2018 ديدسبخ , 07 العجد بخلضغ, العخبي, الجيسقخاشي السخكد

 التقاريخ كالتجريذ, لمجراسات األمشضة العخبي السخكد العقمضة, كالسؤثخات السخجرات عمى الحجار: اإلدمافدمحم _  2
 .46ـ, ص1992الخياض,  كاإلحراءات,

 .85ـ, ص2003الجامعضة, مرخ,  السعخفة دار كنتائجو, أسبابو نفدضة دراسة: اإلدماف عبجالسشعع: عفاؼ_  3
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 :تصػر حجع جخائع السخجرات كالسؤثخات العقمية في السجتسع الميبي
ـ إلى 2000مغ سشة تذضخ إحرائضات جياز مكافحة السخجرات أف ما تع ضبصو خبلؿ الفتخة 

( كضمػ جخاـ مغ مخجر الحذضر كضبط        83862ـ إلى ضبط )  2009الخبع األكؿ لدشة 
( كضمػ مغ مخجر الكػكائضغ كضبط       36( كضمػ جخاـ مغ مخجر اليضخكيغ كضبط )  267) 
( لتخ مغ الخسػر, كارتفع عجد  208178( قخص مغ األقخاص السخجرة كضبط )  1420000) 
ا السخجرات كعجد الستيسضغ في ىحه القزايا فتذضخ إحرائضات جياز مكافحة السخجرات بأف قزاي

( قزضة مخجرات كاف عجد الستيسضغ في ىحه القزايا قج  19328عجد قزايا السخجرات قج بمغ ) 
ـ 2000( متيع مغ الجشدضغ كمغ مختمف األعسار كذلظ خبلؿ الفتخة مغ سشة  28513بمغ ) 

 (1)ـ. 2009لدشة  إلى الخبع األكؿ
ـ ( عمى  2008 – 1992كسا تذضخ اإلحرائضات الرادرة مغ مؤسدات التأىضل خبلؿ الفتخة ) 

( ألف حالة إيػاء  18أف عجد حاالت اإليػاء كلضذ عجد السجمشضغ عمى السخجرات قج اقتخب مغ ) 
السجمشضغ ( حالة مغ  200مغ الجشدضغ, كأثبتت إحجػ الجراسات السحمضة كالتي أجخيت حػؿ ) 

عمى السخجرات ) حاالت اإليػاء بالسؤسدات العبلجضة ( بأف معطع الستقجمضغ لمعبلج مغ إدماف 
%  97السخجرات ىع مغ متعاشي السخجرات البضزاء ) اليضخكيغ ( كبشدبة مئػية كصمت إلى 

%, كسا أشارت  84كىع مغ الستعاشضغ عغ شخيق الحقغ في األكردة بشدبة مئػية كصمت إلى 
( سشة كذلظ بشدبة  35 – 18اسة بأف أغمب السجمشضغ مسغ يقعػف في الفئة الدشضة ما بضغ ) الجر 
% تػقفػا عغ الجراسة خبلؿ السخحمتضغ اإلعجادية كالثانػية ... كأرجع  78% ... كأف ندبة  86

أغمبيع أف سبب تعاشضو لمسخجرات ىع رفاؽ الدػء كاألصجقاء الستعاشضغ لمسخجرات كذلظ بشدبة 
%, كسا أشارت الجراسة بأف اغمب السجمشضغ عمى السخجرات ال يكتفػف بسخجر  79إلى  كصمت

%, كأشارت الجراسة باف  83كاحج كلكغ يتعاشػف أكثخ مغ نػع ككاف ذلظ بشدبة كصمت إلى 
% مغ السجمشضغ تقجمػا لمعبلج بعج مخكر ثبلثة سشػات عمى تعاشضيع لمسخجرات كذلظ  55ندبة 

سقاكمة خبلؿ الدشػات األكلي كضشيع بأنيع يدتصضعػف الدضصخة عمى أنفديع بدبب قجرتيع عمى ال
% مغ السجمشضغ ىع مغ فئة األعدب  76خبلؿ فتخة التعاشي ... كأشارت الجراسة بأف ندبة 

كذلظ بدبب أف الستعاشضغ لمسخجرات يزعػف مدالة الدكاج في مخاحل متأخخة مغ تفكضخىع. 

                                                           

 .34ـ, ص2010, 1دمحم الغخياني: جخائع السخجرات كالسؤثخات العقمضة, مصابع الفاتح لئلنتاج اإلعبلمي, ط _ 1
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% مغ الستقجمضغ لمعبلج  96( حالة إدماف بأف ندبة  600 كأشارت دراسة أخخػ لمباحث حػؿ )
 (1)كانػا مغ مجيشة شخابمذ.
مغ مخجر الحذضر,  ششاً  50ـ, تع ضبط ما يقارب 2014ـ, ,2013كخبلؿ الفتخة بضغ عامي 
كضمػغخاما مغ اليضخكيغ, كأيزا  25كضمػغخاما مغ مخجر الكػكايضغ, كضبط  48كضبط ما يقارب 

 ممضػف قخص مخجر خبلؿ سشتضغ فقط. 186األقخاص السخجرة تقجر بػضبط كسضة مخضفة مغ 
مبليضغ قخص  10ـ, ضبصت جسارؾ مضشاء شخابمذ البحخؼ, في قزضة كاحجة 2015كخبلؿ عاـ 

ـ عغ جياز مكافحة السخّجرات في لضبضا, كشسمت 2016تخامادكؿ, كبحدب دراسة صجرت عاـ 
غ أف ندبة مجمشي الكحػؿ تبضمجرسة,  14عامًا في  17ك 12تمسضحًا تتخاكح أعسارىع بضغ  229
, ما يذضخ إلى ارتفاع ندب اإلدماف بضغ تبلمضح %3كالحبػب السخجرة  ,%1, كالحذضر %2ىي 

السجارس, كلػحع زيادة إقباؿ األشفاؿ عمى حبػب التخامادكؿ ألف أسعارىا رخضرة, كمفعػليا 
ة لسخكد مكافحة اإليجز, كاف الفتًا كجػد إناث بضغ إحرائضسخيع, كسا أنيا مشتذخة بكثخة, كفي 

 السجمشضغ عمى السخجرات.
 345ـ أشارت التقاريخ الرادرة عغ كزارة الجاخمضة بحكػمة الػفاؽ, إلى تدجضل 2017في عاـ ك 

كضمػغخاما  162قشصارا مغ الحذضر, ك 34.641قزضة تجارة باألقخاص السخجرة, كضبط نحػ 
كضمػغخاما مغ مادة الكػكايضغ. كفي نفذ العاـ ضبصت الدمصات  362مغ مادة اليضخكيغ, ك
ممضػف حبة تخامادكؿ ككانت عمى متغ باخخة أفخغت حسػلتيا  12 مرخاتو الجسخكضة بسضشاء

 بالسضشاء ككانت قادمة مغ اليشج. 
 220ـ ضبصت السؤسدات األمشضة المضبضة ما يقارب مغ 2017ـ إلى 2012أؼ أنو ما بضغ عاـ 

ششا ضبصت مغ قبل دكؿ أخخػ كىي متجية  94شغ مغ مخجر الحذضر, ككسضات أخخػ بمغت 
 كضمػغخاما مغ الكػكايضغ. 46كضمػغخاما مغ اليضخكيغ, ك 25بضا, كأيزا نحػ لض
ممضػف حبة مخجر قادمة  38نحػ   الدمصات الجسخكضة بسضشاء مرخاتو صادرتـ 2018كفي عاـ 

فضسا  ,مغ تخكضا, قالت إنيا أكبخ شحشة مغ الحبػب السخجرة يتع ضبصيا مغ قبل الدمصات المضبضة
افحة السخجرات فخع أججابضا, في مرادرة شاحشة قادمة مغ مرخ, نجح في نفذ العاـ مكتب مك

 (2)ألف قخص تخامادكؿ. 300كعمى متشيا 

                                                           

 ./https://arb.majalla.com/nodeكتعاط,  كإنتاج تجارة لضبضا في السخجرات_  1
 مشيا,  الػقاية ك السخجرات مكافحة لضبضا: مشتجػ في السخجرات حػؿ تقخيخ_  2

topic9-antidrugs.mam.com/t315-https://abujanah    
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غخاـ مغ  700ـ, ضبط مكتب مكافحة مخجرات شخابمذ كضمػغخاـ كاحج ك2019كفي مصمع العاـ 
مخجر الكػكايضغ, كانت مخبأة في أكضاس دقضق, كفي نفذ الذيخ صادرت سمصات جسخكضة في 

أششاف مغ مخجر الحذضر كانت في شخيقيا لبلستيبلؾ في الذارع  8مرخاتو البحخؼ, مضشاء 
 (1)المضبي.

كيججر بالحكخ إلى كجػد إشارات كمعمػمات تاريخضة تجؿ عمى أنو كانت ىشاؾ زراعة لشبات مخجر 
ىػ الخذخاش كاف يدتخجـ كسشػـ لؤلشفاؿ مشح فتخة بعضجة, ألف الخذخاش يشسػ في لضبضا في 

مغ السشاشق, إال أنو لع يداء استعسالو خبلؿ ىحه الفتخة الدمشضة فالشدعة البجكية كالعقضجة  العجيج
اإلسبلمضة التي غمبت عمضيع حضشئح أبعجتيع عغ أؼ نػع مغ نػع السكضفات, بسا في ذلظ التجخضغ 
 بل أنو حتى شخب الذاؼ كاف نادرًا بضشيع, كعشجما دخل األتخاؾ إلى لضبضا ضل الحذضر محخماً 
شبقًا ألحكاـ الذخيعة اإلسبلمضة التي كانت مصبقة في كاليات الجكلة العثسانضة عمى الخغع مغ أف 

 األتخاؾ كانػا يعخفػف الحذضر كيتعاشػنو مخمػشًا بالتبغ.
 الترػر السقتخح لتصػيخ دكر السؤسدات التخبػية في مػاجية تعاشى السخجرات

ضضخ في السجتسع, فمضذ كضع القػانضغ فقط ىػ تعج التخبضة إحجػ الصخؽ السيسة لحجكث أؼ تغ
محخؾ التغضضخ في حضاة األفخاد, كخاصة في العرخ الحالي الحؼ يذيج كثضخًا مغ التغضخات 
كاألفكار الجخضمة األمخ الحؼ يدتمـد تصػيخ أسالضب التخبضة السعخكفة كالشيػض بيا مغ أجل 

مي السؤسدات التخبػية السختمفة القضاـ مػاكبة ركب ىحا العرخ االفتتاحي كمغ ثع كاف لدامًا ع
بجكرىا عمي أكسل كجو مسكغ مغ أجل تشذئة جضل مدمع ممتـد باألخبلقضات كالقضع اإلسبلمضة إلي 
جانب التغضخات العالسضة التي يمسديا في حضاتو, كسا أف العجيج مغ الجراسات كالبحػث تعصي 

التأثضخ عمى الذباب كالتػجو نحػ التعاشي ثع  اىتساًما بالغًا لجكر األصجقاء كاألسخة كالسجتسع في
اإلدماف ,ككحلظ ما يسكغ أف تقػـ بو السؤسدات التخبػية كالتخبػيػف في مكافحة انتذار السخجرات 
كالػقاية مشيا, كقج تفذى استخجاـ السخجرات بأنػاعيا السختمفة في السجتسع حتى أصبح السجتسع 

كأصبح يجرؾ أف خصػرة السخجرات خصخ حقضقي عاـ  الضػـ قمقًا عمى أبشائو أكثخ مغ ذؼ قبل
كلضذ خاص كقج يتعخض لو األبشاء كأف كانػا مسغ أحدغ تخبضتيع كتشذئتيع االجتساعضة نتضجة 
لمجيل بثقافة السخجرات كأضخارىا كىحا اإلدراؾ العاـ يعيج بذكل كبضخ لتقبل بخامج التػعضة 

 كسضاسات الخقابة عمى السخجرات.
 

                                                           

 نفذ السخجع الدابق_  1
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 الترػر السقتخح إلى:كييجؼ ىحا 
 بشاء ترػر مقتخح لديادة فاعمضة السؤسدات في تخبضة الشرء عمى قضع كمبادغ االسبلـ. -
تشسضة اإلحداس بسخاقبة هللا ليع في أفعاليع كترخفاتيع, كحخكاتيع كسكشاتيع, فيحا  -

اإلحداس ىػ حرغ األماف بالشدبة لمذخز كالسانع األساسي مغ االنحخاؼ كالػقػع في 
 السحخمات.

 تػعضة أفخاد السجتسع بسخاشخ السخجرات كأضخارىا ككضفضة الػقاية مشيا. -
 بضاف األثار الشفدضة كاالجتساعضة كاألخبلقضة كاالقترادية الستختبة عمى تعاشى السخجرات. -
كضع استخاتضجضة لجكر السؤسدات التخبػية لسػاجية ضاىخة تعاشى السخجرات كالحج مغ  -

 أثارىا.
 العاـ كحفد السدئػلضغ لحساية الذباب مغ تعاشى السخجرات.إثارة الػعى  -
إقامة نطاـ تخبػؼ شامل يجعػ إلى الػقاية مغ السخجرات, مغ أجل تحقضق التػعضة   -

 الكاممة بيحه اآلفة كمخاشخىا.
حث السخبضغ عمى أف يعسمػا بالتعاكف مع التبلمضح كاآلباء كالسشطسات السعشضة كالسجتسع  -

األسالضب التي تذجع األبشاء عمى القضاـ بأكجو الشذاط الدمضسة التي السحمي عمى انتياج 
 تديج مغ درجة كعضيع بخصػرة السخجرات, كتديع في الػقاية مغ السخجرات ك أضخارىا.

تػجضو نطخ التخبػيضغ كغضخ التخبػيضغ إلى أىسضة الجكر الػاقع عمى السؤسدات التخبػية  -
 كافة في الػقاية مغ السخجرات.

 السقتخح لترػرأبعاد ا
 .البعج األكؿ: تصػيخ دكر األسخة في مػاجية تعاشى السخجرات

تعج جيػد األسخة مغ أىع السدؤكلضات كالػاجبات التي مغ خبلليا تحسي األبشاء مغ تعاشي السػاد 
السخجرة, كمغ خبلليا تقػـ بتػعضة كتبرضخ أبشائيا بيحا الخصخ القاتل, كلكي تثسخ تمظ الجيػد 

بلبج أف تكػف الحزغ الجافئ لؤلبشاء, بسا تػفخه ليع مغ شسأنضشة كحب, كال يقترخ دكر ف الػقائضة 
الخعاية كاالىتساـ باألبشاء فقط, بل يتصمب مخاقبتيع كمتابعتيع في سمػكيع العاـ  األسخة عمى تػفضخ

كالتعخؼ عمى أصجقائيع  لتداعجىع عمى تجشب مخاشخ اإلدماف, كعمضو كىشاؾ مجسػعة مغ 
 التجابضخ التي يسكغ أف تداعج األسخة في مػاجية ضاىخة تعاشي األبشاء لمسخجرات أىسيا:
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( غخس القضع اإلسبلمضة في نفػس األكالد عغ شخيق حثيع عمى أداء الذعائخ الجيشضة, مسا يديج 1
 مغ تخسضخ الػازع الجيشي لجييع, كمغ ثع تقـػ األسخة بجكرىا في التخبضة كالتشذئة الدمضسة.

إضيار حخمة تجخبة تعاشي السخجرات كأثخىا عمى الشفذ كالسجتسع, كذلظ لمتػعضة باآلثار ( 2
الدمبضة الشاجسة عغ تعاشي السخجرات كاألخصار الجدضسة التي تحضط بسغ يتعامل معيا, كآثارىا 
 الدمبضة عمي الشفذ كالسجتسع مغ كافة الجػانب الرحضة كالشفدضة كاالجتساعضة كاالقترادية.

ضع األكالد السبادغ األساسضة لمرحة العامة كذلظ لمػقاية مغ السخجرات, كتقػـ األسخة ( تعم3
 (1)بستابعة  األكالد كرعايتيع صحضًا كتخبػيًا, كتمبضة احتضاجاتيع الزخكرية.

( أف تقػـ األسخة بفخض إجخاءات نطامضة تداعج عمى إبعاد األبشاء عغ تمظ الطخكؼ التي 4
 ات.يديل فضيا تعاشى السخجر 

( أف تقػـ األسخة بفتح قشػات االتراؿ بضغ األبشاء كالػالجيغ كمغ جية أخخػ معخفة ما يجػؿ 5
في أذىاف األبشاء مغ أفكار كما يعتخضيع مغ مذاكل بجال مغ أف يتجو ىؤالء األبشاء ألناس 

 أخخيغ قج يػصمػنيع إلى شخؽ غضخ سػية.
األمشة, كالخحبلت كالشدىات   ( شغل كقت فخاغ االبغ عغ شخيق تػفضخ بعس األنذصة6

الخارجضة, بخفقة أكلضاء األمػر أك حزػر الشجكات كالسحاضخات الثقافضة كالتي تتع برػرة شضقة 
 تتشاسب مع قجرات األبشاء.

( الستابعة السالضة  األكالد, فعجـ اإلفخاط في تجلضل األبشاء كخاصة مغ الشاحضة السادية  يقمل مغ 7
 لؤلمػاؿ بصخيقة سضئة.خصػرة استخجاـ األبشاء 

( متابعة البخامج  اإلعبلمضة التي يذاىجىا األكالد داخل السشدؿ كخارجو, كمعخفة مجؼ مشاسبتيا 8
 (2)ألعسارىع, كدرجة استفادتيع مشيا كتػجضييع التػجضو الدمضع.

 البعج الثاني: تصػيخ دكر السجرسة كالجامعة في مػاجية تعاشى السخجرات.
ة  كالجامعة عمى التػعضة كاإلرشاد التخبػؼ كاألكاديسي لمصبلب, بل يتعجػ ال يقترخ دكر السجرس

ذلظ إلى الجانب العسمي أال كىي فكخة السبادرة كالتعاكف كالتشدضق بضغ مؤسدات التعمضع كالسؤسدة 
األمشضة عبخ تذكضل فخؽ شبلبضة  لمػقػؼ مع الجيات األمشضة  ضج السخجرات كمكافحتيا, كذلظ 

ضة في صفػؼ الصمبة  كامتجادىا لمػصػؿ إلى أكلضاء أمػر الصمبة, كعقج عبخ نذخ التػع
                                                           

 في اإلسبلمضة التخبضة مشطػر مغ لمسخجرات األحجاث تعاشي مغ الػقاية في األسخة دكر البخاؾ: عمي ناصخ_  1
 .ـ١١ٔٔ السشرػرة, جامعة بجمضاط, التخبضة كمضة ماجدتضخ, رسالة الدعػدية, العخبضة السسمكة

 نايف جامعة السػاجية, كأسالضب التعاشي أسباب العقمضة كالسؤثخات السخجرات كآخخكف: السذخؼ, اإللو عبج _2
 .98ـ, صٕٔٔٓاألكلى, الصبعة الخياض, األمشضة, لمعمـػ العخبضة
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السحاضخات ككرش العسل كبالتالي يربح الصمبة عمى كعي فضسا يتعمق  بسخاشخ السخجرات 
كمكافحاتيا كحساية أسخىع مغ التعاشي, كسا عمضيا أيزا أف تداىع مع األسخة في مداعجة 

نفديع كإدراؾ أىسضتيع, ذلظ مغ خبلؿ فتح السجاؿ  ليع لمتعبضخ األشفاؿ عمى تقجيخ ذاتيع كالثقة بأ
بكل حخية عغ آرائيع, إلى جانب ذلظ يسكغ إقامة الشجكات في السجارس كالجامعات لبضاف خصخ 

  (1).السخجرات
مجسػعة مغ التجابضخ التي يسكغ أف تداعج السؤسدات التعمضسضة في مػاجية ضاىخة تعاشي كىشاؾ 

 أىسيا: األبشاء لمسخجرات
 ( إعجاد الصمبة ثقافضًا كتخبػيًا كعمسضا كنفدضا كأخبلقضًا إلد ا رؾ خصػرة تعاشى السخجرات.1
( مداعجة الصبلب في اكتداب خبخات كميارات تؤىميع لبلبتعاد عغ آفة السخجرات, كذلظ 2

السخجرات بإقامة السعارض كالسدابقات التثقضفضة كإقامة الشجكات التي تتعمق بالتػعضة بسخاشخ 
 ككضفضة الػقاية مشيا.

( تعخيف الصبلب بالسخاشخ الرحضة كالشفدضة كاالجتساعضة الشاجسة عغ تشاكؿ السخجرات, كذلظ 3
مغ خبلؿ إقامة البخامج اإلرشادية كالتػعػية كالسحاضخات التثقضفضة كعخض  أضخار السخجرات 

 كمخاشخ تعاشضيا.
ب إلى تعاشي السخجرات بالحمػؿ السشاسبة, كذلظ ( مػاجية األسباب البضئضة التي تجفع الصبل4

بالعسل عمي التصػيخ مغ البضئة التعمضسضة كالستابعة التخبػية الدمضسة  لؤلبشاء بالتعاكف مع األسخة 
 مسا يذكل سضاج الحساية لؤلبشاء مغ الػقػع في خصخ تعاشي السخجرات.

ر السخجرات الرحضة كاالجتساعضة, ( إعادة الشطخ في السشاىج الجراسضة كالتخبػية لتبضغ أضخا5
 كإعجاد مقخر دراسي داخل الجامعات يػضح شخؽ الػقاية مغ السخجرات.

( تشفضح مشيج شامل متكامل لمػقاية مغ إدماف السخجرات مغ بجاية مخحمة رياض األشفاؿ حتى 6
 نياية السخحمة الجامعضة.

خجرات, مغ خبلؿ التعاكف ( تفعضل دكر مجالذ اآلباء في مشاقذة كقاية الصبلب مغ الس7
كالستابعة السدتسخة بضغ األسخة كالسجرسة كالجامعة, حضث يفضج التعاكف بضشيع مغ الػصػؿ إلى 

 الصخؽ الدمضسة لمتعامل مع الصبلب كحسايتيع مغ السخجرات كمخاشخىا.

                                                           

عبجهللا دمحم نيارؼ: الػقاية مغ السخجرات, أسالضب كمقتخحات لمسؤسدات التخبػية, شبكة األلػكة, الخياض,  _ 1
 .83ـ, 2018الصبعة األكلى, 



 

 

513 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

( تفعضل دكر السخشج الصبلبي في تشفضح البخامج اإلرشادية الخاصة بتػعضة الصبلب بخصخ 8
خجرات, كذلظ مغ خبلؿ قضامو بسيامو في متابعة الصبلب كمذكبلتيع كالتػاصل معيع كحل الس

 مذكبلتيع.
( دعع الشذاط السجرسي بالسعمػمات السختبصة بإدماف السخجرات إلدراجيا في خصة البخامج 9

 السفعمة خبلؿ العاـ الجراسي, مسا يديج مغ درجة معخفة الصبلب بسخاشخ السخجرات كشخؽ الػقاية
 (1)مشيا.

 البعج الثالث: تصػيخ دكر السدجج في مػاجية تعاشى السخجرات.
يمعب السدجج بػصفو مغ أقجـ مؤسدات التشذئة االجتساعضة مغ حضث التخبضة كالتعمضع كالتثقضف 
في اإلسبلـ, كدكره الستعجد الجػانب في الػقاية كالعبلج مغ كل أشكاؿ االنحخاؼ, كمغ ىحا 

ف يمعب دكرا في عسمضة الزبط االجتساعي إلى جانب األسخة كالسجرسة  السشصمق يسكغ لمسدجج أ
كاإلعبلـ كأجيدة  األمغ كالسشطسات كالجسعضات السعشضة في مكافحة السخجرات, لحلظ تػجب عمى 
العمساء كالجعاة كاألئسة العسل كالتػعضة كاإلرشاد بسختمف الصخؽ أف كل مدكخ كمخجر , محىب 

سبلـ كيحخمو الجيغ, كىشاؾ مجسػعة مغ التجابضخ التي يسكغ أف تداعج لمػعي كالخشج يحاربو اإل
 السداجج في مػاجية ضاىخة تعاشي األبشاء لمسخجرات أىسيا:

( غخس القضع اإلسبلمضة في نفػس السرمضغ عغ شخيق الخصب كالسحاضخات كالكمسات 1
 يشي لجييع.اإلرشادية, كذلظ لتعديد القضع األخبلقضة كالتخبػية كزيادة الػازع الج

( تعخيف السرمضغ بالسخاشخ الشاجسة عغ تعاشي السخجرات كذلظ بعج االنتياء مغ كل صبلة 2
 كتػعضتيع بأضخار تعاشي السخجرات كشخؽ الػقاية مشيا.

( عقج الشجكات الذخعضة التي تشاقر أضخار السخجرات, مغ أجل التححيخ مغ تعاشي السخجرات 3
مشيا, كالتأكضج عمى القضع الجيشضة كاإلسبلمضة الكخيسة التي كمخاشخ ذلظ كالحخص عمى الػقاية 

 (2)تػاجو كل ما يعخض الشفذ اإلندانضة لمخصخ.
( تػزيع الشذخات كالفتاكػ الذخعضة التي تحـخ السخجرات عمى السرمضغ بذكل مدتسخ, كذلظ مغ 4

 أجل التػعضة الستػاصمة كالتحكضخ السدتسخ بخصخ السخجرات كتحخيسو.
الػازع الجيشي كغخس القضع الجيشضة لجػ الشرء, كحثيع عمى مخاقبة هللا تعالى, كتعديد ( تقػية 5

 الدمػكضات الدػية لجييع, مغ أجل الػصػؿ بيع إلى بخ األماف.
                                                           

 .17ـ, ص1998القاىخة,  دار الشيزة العخبضة, اإلسبلمي, السجتسع في كأثخة السدججمحسػد:  عمي_ 1
. كالجشائضة االجتساعضة لمبحػث القػمي السخجرات, السخكد مذكمة لسػاجية اآلخخ سػيف: الصخيق مرصفى _2

 .152ـ, ص1995القاىخة, 



 

 

514 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

( تقجيع خصب كمحاضخات تحث األسخ كالسجارس عمى تخبضة الشرء كتشذئتيع تشذئة صالحة, 6
 األمة  إلسبلمضة. كذلظ مغ أجل تخبضة جضل كاعي صالح, تشيس بو

( استثسار أكقات اإلجازة الرضفضة مغ خبلؿ أنذصة ديشضة كثقافضة كاجتساعضة يقضسيا السدجج 7
 كذلظ لبلستفادة مغ شاقات األفخاد في األنذصة السختمفة, كتفخيغ شاقاتيع بسا فضو اإلفادة كالشفع.

 ايخ كأىل( التشدضق مع الجيات السخترة مغ أجل إتاحة السجاؿ لمجعاة كالسذ8
العمع كالسخبضغ كاألخرائضضغ االجتساعضضغ كالشفدضضغ  لمػصػؿ إلى جساعة السدجج, لمسحاكرة 

 (1)كالتػجضيات حػؿ شخؽ الػقاية مغ السخجرات.
 اإلعالـ في مػاجية تعاشى السخجرات.كسائل البعج الخابع: تصػيخ دكر 

عمى جحب الشاس مغ مختمف كسائل اإلعبلـ كسؤسدات تخبػية تستاز بأف لجييا قجرة عالضة 
األعسار كمغ الجشدضغ, كىي أداة ىامة مغ أدكات الشيػض بالسجتسعات ثقافضًا, كسا أنيا تستاز 
بسسضدات ال تتػافخ في غضخىا مغ كسائط الثقافة األخخػ, حضث إنيا سخيعة االستجابة لشذخ 

 السدتحجثات في مجاؿ العمع كالسعخفة كالتصبضق.
السخجرات عبخ كسائل اإلعبلـ تحتاج مشا إلى خصة مجركسة تتػخى  إف مػاجية ضاىخة تعاشي

نذخ السعمػمات كالحقائق الستعمقة بطاىخة تعاشي السخجرات بسػضػعضة كاممة, دكف تيػيل أك 
تيػيغ مسا يتصمب ذلظ تػضضف كافة الصاقات كالكفاءات الستسضدة باإلبجاع بالترجؼ ليحه الطاىخة 

نذخ الػعي العمسي بضغ فئات السجتسع السيشضة كالعسخية )ناصخ عمي مغ خبلؿ البخامج السختمفة ك 
كىشاؾ مجسػعة مغ التجابضخ التي يسكغ أف تداعج كسائل األعبلـ السختمفة  في 149البخاؾ, ص 

 مػاجية ضاىخة تعاشي األبشاء لمسخجرات أىسيا:
سجتسع السدمع, كذلظ مغ ( إبخاز تعالضع الذخيعة االسبلمضة الدسحة بتأكضج تحخيع السخجرات في ال1

 خبلؿ البخامج الجيشضة كالثقافضة كالتي تتشاكؿ قزضة تحخيع السخجرات في السجتسع اإلسبلمي.
( تقجيع بخامج عمسضة ىادفة عبخ كسائل اإلعبلـ تذجع الجسيػر عمى االستدادة العمسضة كالتصمع 2

 العمسي, كذلظ مغ خبلؿ التصػيخ السدتسخ لمبخامج اإلعبلمضة.
جيع بخامج تدعى إلى االرتقاء بسدتػػ كعي األسخة حػؿ أ ضخار التجخضغ كالسخجرات, مغ ( تق3

خبلؿ إعجاد بخامج ىادفة تتشاكؿ أضخار السخجرات, كتقـػ بتػضضحيا مغ الشاحضة الرحضة كالشفدضة 
 بصخيقة تتشاسب مع األسخة.

                                                           

سػسضػلػجضا,  السخجرات, مجمة لطاىخة الترجؼ في االجتساعضة التشذئة مؤسدات نبضمة عضداكة, كآخخ: دكر _ 1
 .318ـ, ص2,2020العجد/ 4السجمج
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العمسضة الخاصة بأخصار ( عشج إعجاد السادة اإلعبلمضة يتع االستفادة مغ الجراسات كالبحػث 4
السخجرات, حتى تكػف الرػرة كاقعضة كتديع في رفع حالة الػعي لجؼ األفخاد السجتسع بخصػرة 

 السخجرات.
( تدعى كسائل اإلعبلـ إلى تأكضج تصبضق العقػبات السشرػص عمضيا في اِلذخيعة اإلسبلمضة 5

في تػضضح أؼ قزضة مجتسعضة كالقػانضغ كالمػائح السشطسة لحلظ, كذلظ ألىسضة دكر اإلعبلـ 
 بدبب القاعجة الجساىضخية التي يتستع بيا.

( تكثضف بخامج التػعضة السباشخة لؤلسخة مغ خبلؿ إنتاج حسبلت تػعضة دكرية عغ الػقاية مغ 6
 السخجرات.
( إجخاء المقاءات الرحفضة كاإلذاعضة كالتمفديػنضة مع عمساء الذخيعة اإلسبلمضة كالسخترضغ في 7

السجاالت الرحضة كاالجتساعضة كالشفدضة كالقانػنضة ألىسضة مجاكالتيع كنرائحيع كتػجضياتيع في 
 تعخيف الجسيػر بخصػرة تعاشي السخجرات, كذلظ لمتأثضخ الكبضخ كالسرجاقضة التي يتستع بيا

 ىؤالء األشخاص كبالتالي يشجحػف في تػعضة األفخاد بخصػرة السخجرات.
خات كالشجكات العمسضة السكخسة لطاىخة السخجرات كمشاقذة بعس جػانبيا, ( نقل فعالضات السؤتس8

 مغ أجل التػعضة السدتسخة بسخاشخ السخجرات.
( إجخاء لقاءات إذاعضة كتمفديػنضة كصحفضة مرػرة مع السجمشضغ التائبضغ لتححيخ الجسيػر مغ 9

ػرة مدتسخة, تعاشي السخجرات, كذلظ مغ خبلؿ عخض تجارب الستعافضغ مغ السخجرات بر
 لمسداىسة في التػعضة كنرح الذباب بخصػرة السخجرات.

 (1)رصج الػقائع كنذخىا كتػضضحيا ألفخاد السجتسع لخفع درجة الػعي لجييع.( 10
 كيف يسكغ تصبيق الترػر السقتخح

يسكغ اتباع مجسػعة مغ الخصػات السيسة التي تداعج السيتسضغ بسػضػع تعاشي السخجرات 
 ضشة تتسثل في:كالسؤسدات السع

( تػفضخ الجراسات كالبحػث الستعمقة بالسعايضخ البلـز تػافخىا في السؤسدات التخبػية في مجاؿ 1
 الػقاية مغ السخجرات.

 ( كضع تعسضسات تػضح  األسذ كالسعايضخ البلزمة لمػقاية مغ السخجرات.2
السػضػعة لمػقاية ( عسل دكرات ككرش عسل يكػف اليجؼ مشيا بضاف أىسضة األسذ كالسعايضخ 3

 مغ السخجرات.

                                                           

 .327نفذ السخجع الدابق: ص  _1



 

 

516 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 ( دراسة السذكبلت التي تعػؽ دكر السؤسدات التخبػية في الػقاية مغ السخجرات.4
 ككيفية التغمب عمييا:التي تػاجو تصبيق السقتخح التحجيات كالسعػقات 

 قج يػاجو تصبضق الترػر السقتخح عجة تحجيات  يسكغ تمخضريا فضسا يمي:
ضق العسمي لدبل الػقاية مغ السخجرات, كالقضاـ بتصبضق شكمي فقط دكف ( ضعف االىتساـ بالتصب1

 التصخؽ لجػىخ السبادغ.
( ضعف اىتساـ القضادات العمضا في السؤسدات التخبػية كاإلعبلمضة كالجعػية بالتػعضة بأخصار 2

 السخجرات كالػقاية مشيا.
 قاية مغ السخجرات.( قمة الػقت السخرز بيحه السؤسدات لشذخ البخامج التػعػية لمػ 3

 كلكغ ىشاؾ شخؽ لمتغمب عمى ىحه السعػقات مغ خبلؿ تحقضق ما يمي:
( كضع حػافد كمكافآت لتذجضع القضادات العمضا عمى التجريب كالسعخفة العمسضة بأحجث 1

 السدتججات كاالتفاقضات الستعمقة بالػقاية مغ السخجرات.
ية مغ السخجرات, كالتحقق مغ مجػ كفاءتيا ( متابعة أداء السؤسدات التخبػية في مجاؿ الػقا2

 كقجرتيا عمى القضاـ بسياميا كتقضضسيا.
 ( تحجيج مدئػلضات السؤسدات التخبػية تحجيجًا دقضقًا في مجاؿ الػقاية مغ السخجرات.3
 ( التجريب السدتسخ لمعاممضغ في ىحا السجاؿ كذلظ لخفع كفاءتيع.4
 تعالج مػضػع الػقاية مغ السخجرات.( الشذخ السدتسخ لمجراسات كالبحػث التي 5
( التعاكف مع مؤسدات السجتسع السجني كالحقػقي لمتعخؼ عمى أىع السدتحجثات في ىحا 6

 السجاؿ.
( تكػيغ فخيق عسل متخرز تابع لػزارات التخبضة كالتعمضع كاإلعبلـ ككزارة الذؤكف االجتساعضة  7

يقػـ بستابعة نذخ التػعضة بسخاشخ  كاألكقاؼ كجياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة
 السخجرات كشخؽ الػقاية مشيا, كإعجاد تقاريخ تقػيسضة بحلظ.

 ( كضع اختبارات لقضاس كفاءة أداء السؤسدات التخبػية في الػقاية مغ السخجرات.8
 ة:ػػػػػػػػػاتسػػػػػػخ

إحجاثيا عجد كبضخ يتزح لشا  أف تعاشي السخجرات كإدمانيا مغ السذاكل السعقجة التي يذتخؾ في 
مغ األسباب كالعػامل الفخدية كاالجتساعضة, فيي تذكل خصخًا لضذ عمى مدتػػ الفخد فقط كلكغ 

مدتػػ األسخة كالسجتسع  أيزا, كليحا الدبب يدتػجب عمضشا دراسة ىحه الطاىخة بجانب  عمى
ة السخضضة, كىحا ما أكبخ مغ االىتساـ كتػفضخ كل الػسائل العبلجضة كالػقائضة لمحج مغ ىحه الطاىخ 
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جعل ميسة األشباء كعمساء الشفذ كاالجتساع صعبة إزاء ىحه السذكمة لحلظ البج مغ الػقاية 
كالعبلج لمتغمب عمى ىحه السذكمة  كالتخمز مشيا, كلعل أحدغ عالج ىػ العبلج الستكامل الحؼ 

 يذسل عمى أىع السكػنات األساسضة كىي  السكػف الصبي كالشفدي كاالجتساعي.
كعمضو يسكغ القػؿ أف قزضة انتذار السخجرات في أؼ مجتسع يشبغي أف تؤخح محسل الجج كقزضة 

يتػقع تعسضع أخصارىا عمى الجسضع, كسا أف خصػرة ىحه اآلفة السزخة بالسجتسع   اجتساعضة
يدتػجب تزافخ جيػد كل  السؤسدات االجتساعضة مغ األسخة إلى السجرسة كالجامعة كدكر 

 االعبلـ بسختمف فخكعيا, كالباحثضغ كالسيتسضغ كاإلعبلمضضغ كغضخىع في مػاجيتيا, العبادة ككسائل
بالقجر الحؼ تدسح بو قجرات الكػادر العاممة في ىحا االتجاه كتخرراتيع, كىحا بتزافخ  

الجيػد الػقائضة  مجتسعة مع بعزيا البعس في إشار تكاممي يديع في الحفاظ عمى مجتسع 
التغاضي عغ جيج كاحج مغ شأنو أف يديع في خمق حالة مغ عجـ  مدتقخ ندبضًا, حضث أف

كتػفضخ كل الػسائل العبلجضة كالػقائضة لمحج مغ ىحه  االستقخار داخل أّؼ مجتسع مغ السجتسعات
الشفذ كاالجتساع صعبة إزاء ىحه  الطاىخة السخضضة, كىحا ما جعل ميسة األشباء كعمساء

 عبلج لمتغمب عمى ىحه السذكمةالسذكمة. لحلظ ال بج مغ الػقاية كال
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 في ليبيا الحساية السجتسعية مغ انتذار السخجرات
 جامعة غخياف  -كمية اآلداب-الجتساع قدع عمع  -د. لصفية فتح هللا العخيفي محاضخ

جامعة  - كمية اآلداب-قدع عمع الجتساع -محاضخ  -ى د. حسيجة عبجالدالـ العباسي
 شخابمذ

 السمخز:
تدعى ىحه الجراسة إلى تدمضط الزػء عمى ضاىخة السخجرات التي ما فتئت تتصػر كتشتذخ بذكل 

كالجساعات, كتؤثخ في الشػاحي االقترادية كاسع في مجتسعشا المضبي, كتيجد حضاة األفخاد 
كاالمشضة, كال سضسا باقتخانيا بطػاىخ سمبضة اخخػ كالجخيسة, كأضحى الترجؼ ليا رىضغ بتكاثف 
جيػد الجكلة كالسؤسدات السجتسعضة في الػقاية مغ خصخىا, كتجشضج االمكانات التي تزسغ 

 تحقضق تمظ الغايات.
الباحثتاف إنو مغ السيع التخكضد عمى دكر بعس السؤسدات كنطخًا ألىسضة ىحا السػضػع, كججت 

السجتسعضة في الػقاية مغ السخجرات كاألسخة كالسجرسة ككسائل االعبلـ كمؤسدات السجتسع 
السجني, كتدمضط الزػء عمى كاقع السخجرات في لضبضا استشادًا الى االحراءات الخسسضة مع 

جرات لتحقضق فيع أعسق لمطاىخة كتحقضق الغاية التخكضد عمى شبضعة الرمة بضغ الجخيسة كالسخ
 مشيا.

أما مغ الشاحضة السشيجضة, فاف ىحه الجراسة تعتسج السشيج الػصفي التحمضمي لتتبع مدار الطاىخة 
 كتبضاف دكر السؤسدات آنفو الحكخ في الػقاية مغ السخجرات.

 السقجمة
تسعات,تذكل مرجر قمق لجػ بانت مذكمة السخجرات مغ أعقج السذكبلت التي تػاجو جل السج

الكثضخ مغ الجكؿ كالحكػمات, كتكمف العالع ثخكة بذخية كاقترادية ىائمة, كتمقى بتأثضخاتيا عمى 
حضاة االفخاد كالسجتسعات بأسخىا, كتعسل عمى تجمضخىا, كالسذكمة األساسضة تتسثل في االنتذار 

 الدخيع ليحه اآلفة كاقتشاع األفخاد باستخجاميا.
فاف الستتبع ليحه الطاىخة يبلحع بجبلء ارتفاع معجالتيا كتدايجىا السدتسخ في كافة  كمغ دكف شظ

الجكؿ, كسا يتزح ازدياد السذكبلت التي تخافق ىحه اآلفة, كتشػع الجخائع التي باتت تتخح أنساشًا 
 غضخ معيػدة.
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قع باستسخار, كلضبضا تعج احجػ الجكؿ التي تعاني كشأة ىحا الخصخ,الحؼ بات حقضقة كاقعضة تتفا
نتضجة مدببات عجة كالفػضى األمشضة كاالنقداـ الدضاسي,  كنقز امكانضات السػاجية األمشضة 
كمخاقبة الحجكد, كتدايج مػجات اليجخة غضخ الذخعضة, ماشجع تجار السخجرات عمى استغبلليا 

 كزيادة نذاشاتيع البلقانػنضة,كخمف مذكبلت كضػاىخ سمبضة أضحت تيجد كضاف السجتسع.
كأماـ ىحا الػضع نجج انو ال مشاص مغ الترجؼ لمسخجرات, كمػاجيتيا كفق خصة مشيجضة, 
كاسمػب عمسي, كالتخكضد عمى مجاخل عمسضة كقائضة, يتعاضع فضيا دكر السؤسدات السجتسعضة, 
التي يشاط بيا ميسو التػعضة بأضخار السخجرات, كانعكاساتيا عمى كافة الجػانب الحضاتضة 

 لئلنداف.
جخد التفكضخ في الجػانب الػقائضة يقػد الى الحجيث عغ مؤسدات التشذئة االجتساعضة, اف م

كالجكر الحؼ يسكغ أف تمعبو في التخبضة الدمضسة, كارساء قػاعج األخبلؽ, كحساية االفخاد مغ 
الػقػع في بخاثغ التعاشي, كتأتي االسخة في شمضعة ىحه السؤسدات ثع السجرسة ككسائل االعبلـ 

 .كغضخىا
جاءت ىحه الجراسة لتشاقر دكر أىع السؤسدات السجتسعضة في الػقاية مغ السخجرات, كتبضاف 
اآللضات التي تعتسجىا في بمػغ تمظ السخاـ,كتتزسغ الجراسة جسمو مغ السحاكر التي ييجؼ بيا 

 اعصاء صػرة كاضحة عغ كافة جػانب السػضػع, كتسثل تمظ السحاكر في االتي:
 مفاىضسضة السخجرات.... دالالت 
 الرمة بضغ السخجرات كالجخيسة 
 السخجرات في لضبضا 
 دكر السؤسدات السجتسعضة في الػقاية مغ السخجرات 

 أىسية الجراسة:
في تشاكليا لقزضة ىامو كجػىخية لصالسا كانت محط اىتساـ الباحثضغ  تكسغ أىسضة الجراسة

السجتسعات, أال كىي دكر ككاضعي الدضاسات السعشضة بسكافحة الطػاىخ الدمبضة في مختمف 
السؤسدات السجتسعضة في الػقاية مغ السخجرات, كيكتدى مػضػع الجراسة أىسضة مغ تخكضده عمى 
ضاىخة أثخت عمى جسضع نػاحي الحضاة في العالع بأسخه كأفزت إلى شضػع أنساط متشػعة مغ 

في مكافحة الطاىخة, يسكغ أف تديع نتائج ىحه الجراسة في كضع حمػؿ ايجابضة تفضج  الجخائع. كسا
 كالتعامل معيا بذكل عمسي مخصط كمجركس.
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 أىجاؼ الجراسة:
 نػد مغ خبلؿ دراستشا ليحا السػضػع تحقضق عجد مغ الغايات التي تتمخز في االتي:

 بضاف ماىضة السخجرات, كأنػاعيا. .1
 تتبع كتحمضل كاقع ضاىخة السخجرات في لضبضا. .2
 بضاف الرمة بضغ الجخيسة كالسخجرات. .3
ابخاز الجكر الحؼ تمعبو السؤسدات السجتسعضة مسثمة في االسخة كالسجرسة ككسائل االعبلـ  .4

 كمؤسدات السجتسع السجني في الػقاية مغ السخجرات.
 تداؤلت الجراسة:

 ما السقرػد بالسخجرات كما ىي انػاعيا؟ 
 ما الرمة بضغ الجخيسة كالسخجرات؟ 
 ما كاقع تعاشي السخجرات في لضبضا؟ 
 كسائل االعبلـ  –السجرسة  –الحؼ تمعبو السؤسدات السجتسعضة )األسخة  ما الجكر– 

 مؤسدات السجتسع السجني( في الػقاية مغ السخجرات؟
 مشيجية الجراسة:

اتبعت الباحثتاف السشيج الػصفي التحمضمي شخيقًا لدبخ أغػار الطاىخة كاإلجابة, كالكذف عغ 
رات كتشامي معجالتيا, كتحمضل البضانات االحرائضة سبل الػقاية السجتسعضة مغ خصخ انتذار السخج

 الستػفخة عغ حجع الطاىخةبسا يتػفخ مغ احراءات كمعمػمات مغ شأنيا تحضق أىجاؼ الجراسة.
 السخجرات:دللت مفاىيسية

الشظ أف تعخيف السخجرات يختمف باختبلؼ الشطخة إلضيا, فبل يػجج تعخيف مػحج أك متفق عمضو 
أدبضات عمع االجتساع ذات العبلقة بالقزضة السجركسة, بالعجيج مغ التعخيفات لمسخجرات, كتدخخ 

ليحا السفيـػ كالسفاىضع السختبصة بو,كقج إرتأيشا ضخكرة عخضيا كابخازىا كبضاف مجلػالتيا كتشاكؿ 
 السفاىضع السختبصة بيا, لتحقضق فيع معسق لمطاىخة محل االىتساـ.

 السخجرات في المغة:
 عشى أيزًا ػػػػعػؿ مغ خجر, كتعشي ضمسة المضل أك السكاف السطمع كاشتجاد البخد, كتالسخجر: اسع مف
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 (2)كالخجر مغ الذخاب كالجكاء فتػر يعتخؼ الذارب كضعف  (1)معشى التغصضة أك الدتخ,
 السخجرات اصصالحاا:

 تعخؼ السخجرات بانيا"كل مادة خاـ أك مدتحزخة, أك تخمضقضو تحتػؼ مشطسة الرحة العالسية 
عمى عشاصخ مشػمة أك مدكشو أك مفتخه, مغ شأنيا إذا استخجمت في األغخاض الصبضة أف تؤدؼ 
إلى حالة مغ التعػد أك االدماف مدببة أضخارًا مختمفةمشيا صحضة كنفدضة كاجتساعضة كاقترادية 

 (3)لمفخد كالسجتسع ككل".
 التعخيف العمسي لمسخجرات:

, أك غضاب الػعي السخفق تعخؼ بأنيا " كل مادة كضسضائضة يؤدؼ  تشاكليا إلى الشعاس كالشـػ
كتعخؼ أيزًا بأنيا " مادة تؤثخ عمى الجياز العربي السخكدؼ, كيدبب تعاشضيا (  4)باآلالـ

حجكث تغضضخات في كضائف السخ كتذسل ىحه التغضخات تشذضصًا أك اضصخابًا في مخاكد السخ 
خكضد كالمسذ كالذع كالبرخ كالتحكؽ كالدسع السختمفة تؤثخ عمى مخاكد الحاكخة كالتفكضخ كالت

كتعخؼ في مجاؿ أخخ بأنيا" كل مادة كالتي مغ خبلؿ شبضعتيا الكضسضائضة  (5)كاالدراؾ كالشصق"
تعسل عمى تغضضخ بشاء كضائف الكائغ الحي الحؼ أدخمت إلى جدسو ىحه السػاد, كتذسل التغضخات 

 (6) لدمػكضة.عمى كجو الخرػص التغضخات مغ الشاحضة الشفدضة كا
 السخجرات شبياا:

"ىي كل مادة خاـ أك مدتحزخ يحتػؼ عمى عشاصخ مدكشة أك مشبية, مغ شأنيا إذا استخجمت 
 في غضخ االغخاض الصبضة السخررة ليا, أك بقجر الحاجة إلضيا, كدكف مذػرة شبضة, أف تؤدؼ 

                                                           

 .312ىػ , ص 1300سشطػر, لداف العخب, بضخكت: دار صادر, ابش (1)
 .7ـ, ص 2001( االزىخؼ, تيحيب المغة, بضخكت: دار احضاء التخاث العخبي, 2)
لجمار الذامل, شخابمذ : المجشة الذعبضة العامة لمثقافة كاالعبلـ, ا( عبجالحكضع قشضػة, السخجرات اسمحة 3)

 .40ـ, ص 2006
دراسة اجتساعضة في انتخكبػلػجضة الجخيسة, االسكشجرية: مشذػرات  :بذ , الحضاة االجتساعضة لمسجمغ( دمحم دع4)

 .23ـ, ص1994جامعة االسكشجرية, 
 .6ـ, ص2006صقخ, جخائع السخجرات في التذخيع الجخائخؼ, الجدائخ: دار اليجػ ( نبضل  5)
دار ىػمة, :ـ, الجدائخ2007( نرخ الجيغ مخكؾ, جخيسة السخجرات في ضػء القػانضغ كاالتفاقضات الجكلضة, 6)
 http;//buniv- chlef.dz.19ص
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 (1)إلى حالة مغ التعػد كاالدماف عمضيا مسا يزخ بالفخد كالسجتسع"
 خجرات قانػناا:الس

"ىي مجسػعة مغ السػاد التي تدبب االدماف كتدسع الجياز العربي كيحطخ تجاكليا أك زراعتيا 
 (2) أك ترشضفيا إال ألغخاض يحجىا القانػف, كال تدتعسل اال بػاسصة مغ يخخز ليبحلظ.

السخ, استخبلصًا لسا تع عخضو مغ تعخيفات, فاف  السخجرات تحىب العقل كالتخكضد كتؤثخ عمى 
ايًا كاف مرجرىا شبضعي أـ تخمضفى, كتتدبب في تأثضخات تذسل كافة نػاحي حضاةالسجتسع, كتتخؾ 
تجاعضات خصضخة عمى الفخد, سػاء مغ الشػاحي الشفدضة اـ االقترادية أك االجتساعضة كما إلى 

 ذلظ.
 تعاشي السخجرات:

سامو كالسخجرة كالسشبية ىػ رغبة غضخ شبضعضة يطيخىا بعس األشخاص نحػ مخجرات اك مػاد 
 (3)كالسشذصة تدبب حالة مغ االدماف كتزخ بالفخد جدسضًا كنفدضًا كاجتساعضاً 

 السؤثخات العقمية:
تعخؼ السؤثخات العقمضة بأنيا " عقاقضخ تحسل خرائز السػاد السخجرة الصبضعضة, كترشع في 

كتحتػؼ عمى مػاد ذات أصل السعامل بالصخؽ الكضسضائضة مغ مػاد كمدتحزخات مختمفة كضسضائضًا, 
شبضعي, كالسؤثخات العقمضة ىي في األصل أدكية تدتخجـ في عبلج األمخاض, اال أنيا تتدخب 

 (.4)إلى أسػاؽ االتجار غضخ السذخكع بالسخجرات, حضث يداء استخجاميا"

                                                           

كف الخمضجي, الخياض: السعيج العالي ( سضف االسبلـ بغ سعػد, تعاشي السخجرات في بعس دكؿ مجمذ التعا1)
 .18, ص 1986لمجراسات االسبلمضة, 

( " خالج السيشجػ, السخجرات ك آثارىا الشفدضة كاالجتساعضة كاالقترادية في دكؿ مجمذ التعاكف لجكؿ الخمضج 2)
 .23ـ, ص 2013العخبضة, لجكحو: مخكد الجراسات كالبحػث بسجمذ التعاكف لجكؿ الخمضج, 

http;//www.gcc- cic.org 
, اآلثار االجتساعضة لتعاشي السخجرات, الخياض: السخكد العخبي لمجراسات االمشضة عبجالمصضف احسضج (3)

 .40ـ, ص 1992كالتجريب, 
( فيج الجكسخؼ, كسائل االعبلـ الكػيتضة في الػقاية مغ االدماف عمى السخجرات مغ كجيو نطخ متمقي العبلج, 4)

 .23, 22ـ, ص 2012جدتضخ مشذػرة, كمضة االعبلـ, جامعة الذخؽ االكسط, دراسة مضجانضة لخسالة ما
https;//meu.edu.go 
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 الدماف:
ئغ ما يعخؼ االدماف بأنو " حالة نفدضة, كفي بعس األحضاف جدسضة تشتج عغ التفاعل بضغ كا

كبضغ مخجر ما, كتتدع ىحه الحالة باستجابات سمػكضة كاستجابات أخخػ تتزسغ دائسًا اجبار 
السخء عمى أف يتشاكؿ السخجر برفة مدتسخة أك عمى فتخات بقرج السخكر في خبخة آثاره الشفدضة, 

 (1)كفي بعس األحضاف بقرج تجشب الذعػر بعجـ االرتضاح بدبب عجـ تشاكلو.
 الجخيسة:
كبشاًء عمضو فبل يذكل اإلتضاف  (2)الجخيسة بأنيا" كل فعل يقع بالسخافة لقانػف العقػبات"عخفت 

 بأؼ فعل لع يجخمو القانػف جخيسة, فالقانػف ىػ أصل الجخيسة.
 الػقاية:

كيعج االسمػب الػقائي ىػ أحج  ( 3)" مشع كقػع حجث غضخ مخغػب فضو, أك الحضمػلة دكف حجكثة
ار السخجرات ألنو يتعمق باإلنداف مباشخه, سػاء متػقضًا مغ الػقػع في أىع أسالضب مكافحة انتذ

 أسخ السخجرات, أك مبادرًا إلى تػعضة االخخيغ بعجـ الػقػع فضو.
 أنػاع السخجرات:

تػجج أنػاع كثضخة مغ السػاد السخجرة كلضذ ىشاؾ ترشضف كاحج ليا, حضث يجخػ عادة تقدضع 
أصميا كىي نػعاف,مػاد شبضعضة مغ أصل نباتي, كمػاد السخجرات إلى مجسػعات بشاء عمى 

كضسضائضة مرشعة في السعامل, كترشف أيزا حدب أصميا الكضسضائي, أك بشاء عمى تأثضخىا  
 عمى الجياز العربي,  كفضسا يمي أىع تمظ الترشضفات :

 :السخجرات الصبيعية 
ضسضائضة, كمشيا الحذضر ىي مخجرات تػجج بذكميا الصبضعي دكف أف تجخل عمضيا أؼ تغضخات ك

كالقات كالكػكا, كيعج مرجرىا االساسي الشباتات التي تحتػؼ عمى مػاد مخجرة دكف الحاجة الى 
 (1)ترشضعيا

                                                           

( أحسج الحسادؼ, ضاىخة السخجرات كأثخىا في مجتسع دكؿ الخمضج العخبي, الجماـ: نادؼ السشصقة الذخقضة, 1)
 .13ـ, ص 2002
 .30ـ, ص 1990, 3الشيزة العخبضة, ط( اسامة فايج, مبادػء عمع االجخاـ كعمع العقاب, القاىخة: دار 2)
, 3, عجد 6( حدغ مبارؾ, الػقاية مغ الجخيسة, نساذج تصبضقضة ناجحة, مجمة الفكخ الذخشي, الذارقة, مجمج 3)

 www.mandvmah.com.12ـ, ص 1997
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 : السخجرات الترشيعية 
ىي مػاد مخجرة مدتخمرة مغ مخجرات شبضعضة, كمشيا السػرفضغ كاليضخكيغ المحاف يدتخخجاف مغ 

 (2)ف نبات الكػكا. األفضػف,  كالكػكايضغ الحؼ يدتخخج

  :السخجرات التخمقية 
ترشع مغ مػاد كضسضائضة عمى شكل كبدػالت أكمداحضق يختمف تأثضخىا مغ مادة ألخخػ, كمشيا 

, حضث ليا تأثضخعمى السخ كالكبج (3)مالو أثخ تشذضصي, كمغ ىحه السخجرات  كاأل مفضتامضشات
 كالخئتضغ, كىشاؾ مغ يزضف الخسخ الى ىحا الشػع.

خية السخالصة الفارقة لدحرالنج بأف األشخاص يتعمسػف الدمػؾ االجخامي بشفذ الصخيقة تخػ نط
, فاالدماف عمى السخجرات يتعمسو الفخد عغ شخيق (4)التي يتعمسػف بيا الدمػؾ القانػني الذخعي

التفاعل كاالتراؿ باآلخخيغ الحيغ تخبصيع بيع صمة كثضقة كتكػف لجييع نفذ تمظ االتجاىات 
 تجاه التعاشي, حضث يتعمسػف مشيع التعاشي عغ شخيق التقمضج كالتجريب . كالسضػؿ

في حضغ تخػ الشطخية التفاعمضةإّف اإلدماف لعبة اجتساعضة مدتسخة, يبجأىا الفخد كخصػة أكلى 
بيجؼ االنتقاـ كالعجكاف عمى ذاتو سعضًا لتجمضخىا ال شعػريًا, نتضجة لسا يتعخض لو الفخد مغ 

مثل الطخكؼ األسخية التي تػاجو الفخد أما مغ خبلؿ أسختو أك مغ خبلؿ ضغػط اجتساعضة 
السحضصضغ فضو,  أك قج يمجا الفخد إلضيا نتضجة الزغػط السادية الرعبة التي يعاني مشيا كتعاني 

 .(5)أسختو مشيا كذلظ تحقضقا لميخكب مغ الػاقع الحؼ يعضر فضو
الدماني إلى اضصخاب الحضاة األسخية كسػء التشذئة أما الشطخية البشائضة الػضضفضة فتخجع الدمػؾ ا

االجتساعضة كتخاجع القضع مع ترجع شخرضات السجمشضغ كمعاناتيع مغ بعس اإلمخاض 
الشفدضة,ىحه العػامل البشضػية الجاخمضة قج تفدخ لجػء السجمغ لتعاشي السخجرات, أما العػامل 
                                                                                                                                                                      

ؼ, 1995دمحم باره, شخح أحكاـ قانػف السخجرات كالسؤثخات العقمضة المضبي, الداكية: مصابع الػحجة العخبضة,(1)
 .38ص
 .36السخجع الدابق, ص(2)
دمحم يدخؼ, ابخاىضع دعضذ, الحضاة االجتساعضة لمسجمغ في الثقافات السختمفة, االسكشجرية: دار السصبػعات (3)

 .34ؼ, 1999الججيجة,  
 .221الدضج الحدضشي, مفاىضع عمع االجتساع,  القاىخة  : دار الغخيب, ص(4)
الخياض:مكتبة العبضكاف, , العخبضة الدعػدية كالجيػد الجكلضة لسكافحة السخجراتعبجالعديد العمضاف, السسمكة (5)

 .23,ص1994
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كشبضعة الجساعات السخجعضة التي يختمصػف البشضػية الخارجضة تتسثل في سػء الحالة االقترادية 
ككسائل اإلعبلـ كالتػاصل االجتساعي, كجساعات المعب كالصبقة االجتساعضة  معيا كالسجرسة

التي يشتسػف إلضيا, كاألحجاث السأسػية التي يتعخض ليا مجتسعيع, كالحخكب كالحرار 
 (1)االقترادؼ كضعف كسائل الزبط االجتساعي الجاخمضة كالخارجضة.

 الرمة بيغ السخجرات كالجخيسة:
أف ادماف السخجرات كتعاشضيا آفة ترضب الفخد, كتمحق الزخر بالسجتسع ككل, حضث يترجع 
البشاء االجتساعي, كتفكظ الخكابط اإلندانضة, كيديج انتذار كشضػع أنساط مختمفة مغ الجخائع, 

 ككقػع العجيج مغ الحػادث السختمفة.
لى كجػد عبلقة بضغ تعاشي السخجرات كبضغ أشكاؿ الدمػؾ كتذضخ الجراسات برفة عامة إ

السشحخؼ كاالجخامي األخخػ, كىحه العبلقة ال تثضخ الجىذة, ألف تعاشي السخجرات في حج ذاتو 
سمػؾ مشحخؼ, كجخيسة تعاقب عمضيا كل القػانضغ الجكلضة, كسا أف الستعاشي أك السجمغ قج يمجأ 

عمضو فاالرتباط بضغ الطاىختضغ أمخ ال (, 2)مى السخجرإلى ارتكاب جخائع عجه بغضة الحرػؿ ع
 يسكغ نفضو, كساال يسكغ الجـد حػؿ سببضة ىحه العبلقة,.

اف االتجاه الحؼ يخػ بأف التعاشي يؤدؼ إلى الجخيسة, يشصمق مغ مقػلة مفادىا بأف متعاشي 
ذلظ إلى انتياج السخجرات دائسًا ما يحتاج الى الساؿ البلـز لذخاء السخجر, كعادة ما يجفعو 

كسائل مشحخفو, أك إجخامضة لتػفضخ ذلظ الساؿ, كسا كذفت دراسات عجيجةاف ندبة ارتكاب 
, كعمضو فاف الفخد قج يربح مجخمًا بدبب (3)الجخيسة بعج التعاشي أكبخ مشيا قبل التعاشي
 اإلدماف, كلكشو ال يربح مجمشًا بدبب اإلجخاـ.
ت جخاء التعاشي, يججىا في اغمب األحػاؿ ذات صمة أف الستأمل في شبضعة الجخائع التي تحج

بجخيسة االستيبلؾ كالجمب كالتػزيع, فاستيبلؾ السخجرات جخيسة ببل ادنى شظ, السضسا اذا 

                                                           

عسخ ىضبة, إبخاىضع الشاني, مذكمة تعاشي الذباب لمسخجرات )األسباب كالسخاشخ عمى األمغ االجتساعي( (1)
 .82, ص2019, أبخيل 44مجمة كمضة اآلداب, جامعة بشغازؼ, العجد 

االبعاد االجتساعضة كالثقافضة النحخاؼ الذباب السرخؼ, دراسة مضجانضة عمى عضشة مغ الذباب ( عدت رمزاف, 2)
السرخؼ في بعس السشاشق الخيفضة كالحزخية, رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة, كمضة البشات, قدع عمع االجتساع, 

 .33ـ, ص 2010عضغ شسذ, 
في السجتسع السرخؼ, دراسات اجتساعضة جتساعضة لطاىخة انتذار السخجرات عجلى الدسخػ, االسباب اال( 3)

 .222ـ, ص 2001كانتخبػلػجضة, القاىخة: مشذػرات جامعة القاىخة, 
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استيمكت السخجرات بجكف تخخضز أك بجكف رخرة شبضة, كبذكل مخالف لمقانػف, ككحلظ تجارة 
 ا لمعقاب.السخجرات جخيسة يعاقب عمضيا القانػف, كيخزع مختكبي

أف أغمب الجخائع التي تحجث أثشاء جمب تػزيع السخجرات تحجث بدبب االصصجاـ الحؼ يقع بضغ 
السيخبضغ أنفديع جخاء الرخاع عمى السخجرات, أك أثشاء االصصجاـ مع قػات األمغ التي تصارد 

 عرابات التيخيب, كتتسثؤلغمب تمظ الجخائع في األذػ كالقتل.
باالستيبلؾ فاف خصػرة السخجرات تكسغ في كػنيا تجفع متعاشضيا إلى الدخقة أما فضسا يتعمق 

كالعشف لتغصضة الشفقات الخاصة بتعاشي السخجرات, فاستيبلؾ السخجرات بذكل مدتسخ, يؤدؼ 
حتسًا إلى االدماف, الحؼ يجفع براحبو إلى ارتكاب الدخقة لمحرػؿ عمى الساؿ البلـز لذخاء 

كقج أبجت االمع الستحجة في تقخيخىا الدابع  (1)اع كغبلء ثسغ تمظ السػاد,السخجر, السضسا مع ارتف
لسشع الجخيسة, كمعاممة السجخمضغ, قمقيا بدبب مراحبة ازدياد معجؿ الجخيسة بازدياد استيبلؾ 
العقاقضخ السخجرة, كاف كثضخا ما يختكب مجمشػ السخجرات جخائع بتعػدىع عمى تعاشي تمظ السػاد, 

في حضغ يخػ آخخكف أف إدماف   (2)مى السخجرات, كالساؿ البلـز لذخائيا,خاصة لمحرػؿ ع
بعس انػاع السخجرات كاالفضػف كمذتقاتو كالسػرفضغ كالسػاد السشذصة, قج يجفع إلى ارتكاب جخائع 
عشف, في حضغ قج يقتخف ادماف الكػكايضغ كالسيمػسات بالجخائع التي ال تشصػؼ عمى عشف 

 (3) كالتدكيخ كالتديضف.
كتتجمى العبلقة بضغ تعاشي السخجرات كادمانيا كبضغ الجخيسة, في اف السخجرات تؤثخ عمى الحالة 
الشفدضة لمسجمغ كالستعاشي, إذ تزعف االناكاالحداس لجيو, كتشتج حالة مغ التذػير كاالرباؾ 
كتفزي إلى الخصأ, كتحفد السضل الرتكاب الجخيسة, كالحؼ يكػف مػجػدًا أصبًل في التكػيغ 

 الشفدي لبعس االفخاد.
كمغ جانب اخخ فاف السخجرات تػلج ركح السغامخة كالبلعقبلنضة, كالبلمباالة لجػ الستعاشضغ أك 
السجمشضغ, ما يجفعيع الى السجازفة بحضاتيع في اقتخاؼ الجخيسة, كالجلضل عمى ذلظ اف اغمب 

                                                           

, 3( اسحق مشرػر, السػجد في عمع االجخاـ كعمع العقاب, بغ عكشػف: ديػاف السصبػعات السخكدية, ط1)
 .60ـ, ص 2006
 ـ,.1985دابع لسشع الجخيسة كمعاممة السجخمضغ, مضبلنػ, ( تقخيخ االمع الستحجة ال2)
, 20( ميا رحضع, الجخيسة كاالدماف عمى السخجرات, مجمة العمـػ الشفدضة, ترجر عغ جامعة بغجاد, العجد 3)

 .149ـ, ص 2020
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االدماف عمضيا يزعف كساأف تعاشي السخجرات ك (, 1)السجخمضغ الخصخيغ ىع مغ مجمشي السخجرات
دكر العقل في  الدضصخة عمى الغخائد, ال سضسا الجشدضة, فضقبل متعاشي السخجرات كالسجمغ عمضيا 
 (2) عمى ارتكاب مختمف الجخائع االخبلقضة كاالعتجاء عمى العخض كاالغتراب دكف كعي مشو.

حػادث السخكر, كحاالت  كال يفػتشا أف نشػه إلى أف تعاشي السخجرات, سببًا رئضدًا في العجيج مغ
الػفاه الشاجسة عشيا, ذلظ أف القضادة في حالة سكخ تتدبب في قتل االركاح, كاالصابة بجخكح قج 
تتحػؿ الى عاىات مدتجيسة, كقج أبجت بعس الجراسات االقتخاف بضغ احتساالت كقػع حػادث 

 (3)الصخيق, ككػف الذخز كاقعًا تحت تأثضخ السخجر أك الكحػؿ كقت الحادث.
فأنو مغ الشاحضة الدمػكضة يسكغ اف نسضد بضغ نػعضغ مغ الدمػؾ االجخامي كاستخالصاا لسا سبق،

لجػ الذخز السجمغ, مشيا ما يترل بسحاكلتو لتأمضغ حاجتو مغ السخجر بأؼ شخيقة كىحا 
 يتػقف بالجرجة األكلى عمى نػع السخجر الحؼ يتعاشاه, كالشػع اآلخخ يتعمق بتأثضخ السادة السخجرة

 عمى مقجرات الستعاشي ككضائفو العقمضة كالحالة الذعػرية كالشفدضة.
 دكر السؤسدات السجتسعية في الػقاية مغ خصخ السخجرات:

مسا الشظ فضو فاف عسمضات الػقاية مغ السخجرات, كتصػيخ استخاتضجضات السكافحة اليجؼ الخئضدي 
النتذار الستدايج, كالخصخ السدتسخ, الحؼ تتػخاه كافة البحػث السشيجضة بيحه الطاىخة, في ضل ا

بخغع الجيػد السبحكلة مغ قبل الحكػمات لمحج مشيا, ما يعشي ضخكرة  التفكضخ في تحجيث 
األسالضب الػقائضة كالعبلجضة, كبحؿ جيج مزاعف لتحقضق السداعي السخجػة ك التخفضف مغ حجة 

 ىحه اآلفة.
كضد عمى التخبضة الدػية, كأىسضة دكر كمغ البجييي عشج الحجيث عغ الجػانب الػقائضة التخ 

مؤسدات السجتسع الستشػعة, في التقمضل مغ خصخ السخجرات, كالتػعضة بسخاشخىا, كتكػيغ ججار 
 يحسي افخاد السجتسع مغ الػقػع في بخاثشيا.

                                                           

الحقػؽ,  ( اعسارف سياـ, االدماف عمى السخجرات كتأثضخه عمى الدمػؾ االجخامي, شيادة ماجدتضخ مشذػرة, كمضة1)
 http;//www.Univ-bejaia.dz.17جامعة عبجالخحسغ مضخة, ص

( ناصخ البخاؾ, دكر االسخة في الػقاية مغ تعاشي االحجاث لمسخجرات, مغ مشطػر التخبضة االسبلمضة في 2)
 .2ـ, ص1991الدعػدية, رسالة ماجدتضخ مشذػرة عمى شبكة االنتخنت, كمضة التخبضة , جامعة السشرػرة, 

www.maktooblog.com. 

 .20( دمحم كشاح, السذكبلت الشفدضة كاالجتساعضة الشاجسة عغ التعاشي كاالدماف عمى السخجرات, ص 3)
www.maktooblog.com. 
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 األسخة:
 مغ نافمة القػؿ بأف األسخة ىي الشػاة األكلى لمسجتسع, كعمة االستقخار في الحضاة االجتساعضة,
فيي أكؿ نطاـ اجتساعضعخفو االنداف, كليا خرائريا ككضائفيا التي تؤثخ في السجتسع كتتأثخ 

 بو.
كتؤدؼ األسخة عجة كضائف لمسجتسع أىسيا االبقاء عمى الشػع البذخؼ عغ شخيق التشاسل, 
كالتشذئة االجتساعضة, حضث تشقل ثقافة السجتسع لمفخد كتصبعو بصابع الجساعة التي يػلج فضيا, 

يتعامل معيا, كعغ شخيقيا يتعمع الصفل آداب الدمػؾ مع باقي أفخاد السجتسع, كسا يتعمع تقمضج ك 
 كمحاكاة سمػكضات كترخفات الكبار كالػالجيغ كيتأثخ بيع.

كتبخز أىسضة األسخة مغ قضاميا بػضضفة ذات أىسضة كبخػ في بشاء السجتسعات عمى اسذ قػية, 
ف ذلظ عمسضًا أك ديشضًا أك خمقضًا, كىى اإلشار الحؼ يذكل اال كىي الػضضفة التخبػية, سػاء كا

 كيبشي كيحجد ترخفات األفخاد كتسضضدىع بضغ الحق كالرػاب كالذخ كالخضخ.
أف الجكر السشاط باألسخة في الػقاية مغ خصخ السخجرات ىػ حداس ببل أدنى شظ, فعمضيا يعتسج 

اد, كتػفضخ الحب كالجؼء كالصسأنضشة ليع, في تحقضق االستقخار الشفدي كاالجتساعي كالرحي لؤلفخ 
كتداعجىع في حل مذكبلتيع, كتجشبيع الرخاعات الشفدضة, بذكل يقضيع مغ المجػء الى التعاشي, 

 (1)كالسضل الى االنحخاؼ كالجخيسة,
كقج دلت نتائج الجراسات اف االسخ السفككة التي تكثخ فضيا الخبلفات كالذقاؽ كتفتقج االستقخار 

 (2)عج بضئة مشاسبة لذضػع االنحخاؼ كالجخيسة, كاالدماف عمى السخجرات.العائمي, ت
كمغ الزخكرؼ التأكضج في ىحا الدضاؽ, عمى دكر الػالجيغ في الخقابة كاالشخاؼ عمى االبشاء, 
كمتابعة سمػكضاتيع, كاتباع اسالضب الحػار الفعاؿ كالسقشع, في التػعضة بأخصار السخجرات, كتشسضة 

شاء بتمظ السخاشخ, ذلظ اف االسخة تعتبخ نسػذجًا ىامًا لمحضاة االجتساعضة بالشدبة الػعي لجػ األب
لمصفل, كيتػقع كجػد صمة كثضقة بضغ انحخاؼ الفخد, كبضغ انحخاؼ االسخة أك ترجعيا, اك كجػد 

                                                           

( عضداكة نبضمة, عضداكة كىضبة, دكر السؤسدات التشذئة االجتساعضة في الترجؼ لطاىخة السخجرات, مجمة 1)
 .321ـ, ص2020ديدسبخ  2, 2, العجد4سػسضػلػجضا, مجمج 

 غضخرسالة ماجدتضخ ( ـ 2002 -1952( حسضجة العباسي, جخائع السخأة في لضبضا) مشطػر تاريخي في الفتخة 2)
 .90ـ, ص 2006مشذػرة, كمضة اآلداب, جامعة شخابمذ, 
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نسػذج سيء يحتحػ بو في األسخة, كلضذ أدؿ عمى ذلظ مغ كجػد ابغ مشحخؼ, في اسخة يعج 
 (1)مشحخفاً االب مجخمًا أك 

ختامًا.. اف ضاىخة تعاشي السخجرات كاالدماف عمضيا, ىي كاقع اجتساعي تجعسو ضخكؼ 
كمدببات كثضخة, كاف جدًء كبضخًا مغ خصط مقاكمة الطاىخة مخىػف باألكضاع االسخية كالتخبػية, 
بخاثغ كاف السدئػلضة تأتي  عمى عاتق األبػيغ, كقجرتيسا عمى التعامل مع االبشاء كحسايتيع مغ 

السخجرات, كسا اف الجكر الػقائي لؤلسخة  البج كاف يتطافخ مع جيػد السؤسدات السجتسعضة 
 االخخػ كالسجرسة, كالسؤسدات االعبلمضة كغضخىا. 

 السجرسة
تعج السجرسة التجخبة االجتساعضة األكلى بعج األسخة في حضاة االشفاؿ, كالسؤسدة التي تمعب دكرًا 

التشذئة االجتساعضة, كيؤكج عمساء االجتساع كالشفذ عمى أىسضة السجرسة بالغ االىسضة في عسمضة 
باعتبارىا البضئة التي يقزى فضيا الفخد جدءًا كبضخًا مغ كقتو, كيتأثخ بالجػ العمسي كالتخبػؼ الحؼ 
 يحضط بو فضيا, كبيا تتحجد سمػكضاتو كانزباشو بذكل مجركس, كتتكػف شخرضتو كتتدع مجاركو.

لسجرسة كالسؤسدات التعمضسة عسػمًا, كتبخز اىسضتيا في تذكضل كبشاء حرانة كيتعاضع دكر ا
الشرء مغ كل االخصار كاآلفات التي تيجدىع كاف كاف تحرضشيع ككقايتيع يختمف عغ الجكر 
الخئضدي اك الػضضفة االساسضة لمتعمضع, اال اف عسمضة الػقاية أضحت ال تقل أىسضة عغ عسمضة 

 (2) لستغضخات كالطخكؼ التي تذيجىا السجتسعات الحاضخة.اكتداب السعخفة في ضل ا
كبقجر ما تكػف السجرسة مكانًا لمتعمضع كالتخبضة, كتكػيغ شخرضة الفخد, بقجر ما قج تكػف عامبًل 
مداعجًا في تشاقل الدمػكضات السشحخفة ال سضسا بضغ األحجاث, حضث يذكل رفاؽ الدػء آفة قابمة 

جرسة, كسا يؤدؼ عجـ كجػد اخرائي اجتساعي يذخؼ عمى لبلنتذار بضغ الدمبلء في الس
الصبلب كيػجييع, أك عجـ كجػد مجرسضغ  مؤىمضغ تخبػيًا كثقافضًا إلى اعاقة كعخقمة الجيػد 

 (3)التخبػية الدمضسة, كتجفع إلى االنحخاؼ بسختمف أشكالو

                                                           

 .52ـ, ص 2000ضخة لمصباعة كالشذخ, د( صالح دمحم, سضكػلػجضة التشذئة االجتساعضة, عساف: دار الس1)
( شضخيغ جػاد, دكر السؤسدات التخبػية في الػقاية مغ السخجرات )السجرسة إنسػذجًا( بحث مقجـ لمسؤتسخ 2)

 https// scholar.google,com.74ـ, ص 2018العمسي الدشػؼ لمرحة الشفدضة, اكتػبخ, 
كتب االردني, خزخ نرار, االردف: مخكد الك (  جاكدػف بخؾ, السخجرات أـ اآلفات, تخجسة اسساعضل أحسج3)

 .98ـ, ص 1989
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د التخكضد عمى ىحا كلحلظ يشبغي أف يبجأ الجكر الػقائي لمسجرسة مغ السخحمة االبتجائضة, كيددا
الجكر في السخحمة الثانػية, حضث يشتذخ استخجاـ السخجرات بضغ ىحه الفئو كيدتسخ بعج ذلظ, 
فضجب التخكضد عمى االىتساـ باألنذصة الثقافضة الخاصة باإلدماف عمى السخجرات كالتػعضة 

 (1) ىحه اآلفة. كاالذاعة السجرسضة كالسشاىج الجراسضة كالشجكات الثقافضة لتبرضخ الصبلب بخصخ
كالبج مغ التأكضج عمصزخكرة تكخيذ العشاية بحاجات األشفاؿ كمذكبلتيع, كتحقضق التعاكف بضغ 
السجرسة كالبضت, خرػصًا في فتخة االنتقاؿ مغ الصفػلة إلى السخاىقة. كىحا الجكر الػقائي يجب 

 أف تزصمع بو السجرسة لسػاجية ىحه الطاىخة.
التخبػية كالجراسضة يجب أف تكػف محط اىتساـ كتخكضد, كتعجيل كفزبًل عغ ذلظ فاف السشاىج 

بحضث تحػػ مػاد عمسضة تبضغ اضخار السخجرات, كالعمة مغ تحخيسيا كتجخيسيا, كتشفضح بخنامج 
 متكامل لمػقاية مغ ىحه اآلفة كالحج مغ انتذارىا كتحجضع آثارىا كتجاعضاتيا.

التعمضسضة في تحقضق تمظ السخاـ رىضغ السداىسة الشظ بأف نجاح السجرسة ككافة السؤسدات 
 الفعالة لسختمف السؤسدات السجتسعضة االخخػ التي تكسل ىحه الخسالة الدامضة.

 كسائل األعالـ:
تؤدؼ كسائل االعبلـ دكرًا بارزًا في حضاة االفخاد, كذلظ بإكدابيع الدمػكضات الحزاربة, 

د مغ البلكعي بكافة االمػر الحضاتضة, باستخجاـ كاستخجاميا لمحػار الستسجف الحؼ يشقل األفخا
مضكانضدمات لمتأثضخ االيجابي عمى األفخاد,كتحقضق أىجافيا مغ تمظ الخسائل كالػسائل اإلعبلـ 
كضائف عجة اختمف العمساء حػليا, فسشيع مغ حرخىا في نقل التخاث كمخاقبة البضئة كالتخابط, 

 (2)التخفضوبضشسا حجدىا آخخكف في التعمضع كاالعبلـ ك 

كتترجر كسائل االعبلـ السذيج في جيػد مكافحة السخجرات, كػنيا أحج أبخز كأىع مؤسدات 
التشذئة االجتساعضة في السجتسع, لقجرتيا عمى الػصػؿ كالتأثضخ في الخأؼ العاـ, كالتػعضة بخصخ 
كاسات السخجرات, كالتخكضد عمى الجيػد السبحكلة لتحقضق الغايات, كتػضضح األبعاد كاإلنع

 الخصضخة عمى حضاة السجتسع.

                                                           

 .77( ندخيغ جػاد, مخجع سبق ذكخه, ص 1)
( زكخيا عبجالعديد, التمفديػف كالقضع االجتساعضة لمذباب كالسخاىقضغ, االسكشجرية: مخكد االسكشجرية لمكتاب, 2)

 .61ـ, ص 2002
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إف تػضضف كسائل االعبلـ في مجاؿ التػعضة بسخاشخ السخجرات كآثارىا كأنػاعيا, انسا يتع 
بػسضمتضغ, أحجاىسا تقمضجية, كىي التي تتع مغ خبلؿ الحسبلت االعبلمضة التي تبثيا كسائل 

اىا رسائل إعبلمضة ىادفو االعبلـ مغ صحافة كاذاعو كتمفديػف, كتمظ الحسبلت تحسل في ثشاي
كفق خصة مسشيجة كمػجية نحػ ىجؼ معضغ, أما الػسضمة االحجث فتتسثل في تػضضف االعبلـ 
الججيج عبخ االنتخنت مغ خبلؿ شبكات التػاصل االجتساعي, كالتي تعكذ التصػر الحاصل في 

 (1)مجاؿ السعمػمات كاالتراالت

ي الػقاية مغ السخجرات كفي الجانب كتخجع أىسضة تػضضف شبكات التػاصل االجتساعي ف
التػعػؼ عامة, إلى ما يتسضد بو مغ سسات كخرائز انعكدت في قجرات تسكشيا مغ الشجاح, 
حضث تع استثسارىا كتػضضفيا عمى نحػ أمثل في مجاؿ العسل التػعػؼ بأخصار السخجرات, حضث 

( 2)خ في آف كاحجتتسضد بقجرتيا عمى تػضضف مرادر كمزامضغ إعبلمضة مختمفة كبذكل يدض

اضافة الى ما تضتحو الصبضعة التذاركضة كالتفاعمضة في التػاصل عبخ ىحه الػسائل,كقجرتيا عمى 
 الخبط بضغ الجساعات كاالشخاص ذكؼ االىتسامات كالخؤػ السذتخكة.

كانصبلقًا مغ تمظ االىسضة البارزة لسختمف كسائل االعبلـ كاالتراؿ في مجاؿ الػقاية مغ 
فبلبج مغ التخكضد بذكل ججؼ عمى الخصاب االعبلمي التػعػؼ, كاالىتساـ بالسحتػػ السخجرات, 

االعبلمي, كاف يتزسغ الخسائل التػعػية بخصخ السخجرات كآثارىا كتكمفتيا الباىطة عمى االفخاد 
 كالسجتسع لزساف حسايتيع مغ الػقػع في بخاثغ التعاشي كاالدماف.

 مؤسدات السجتسع السجني:
"مجسػعة مغ السؤسدات كالفعالضات كاالنذصة التي تحتل مخكدًا كسضصًا بضغ العائمة تعخؼ بانيا 

مغ ناحضة, كالجكلة كمؤسداتيا كأجيدتيا ذات الربغة الخسسضة مغ ناحضة اخخػ, فيي بحلظ رابصة 
اختضارية يجخميا االفخاد شػاعضة كتذتسل العجيج مغ السكػنات مثل السؤسدات الجيشضة كالتعمضسضة 

 جيغ ػػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػػًا كبضخًا فػػػػػػػػػػحا السرصمح ركاجػػػػػػػػػػج لقى ىػػػػػػػكلق (3)ضات السيشضة كالشػادؼ الثقافضة"الجسع
 الساضضضغ, في العالع العخبي كالغخبي, اذ أضحى يمعب دكرًا بارزًا كالحكػمات في مختمف الجكؿ.

                                                           

مػقع الفضذ بػؾ, ( ميا صبلح, تػضضف شبكات التػاصل االجتساعي في مكافحة السخجرات, دراسة عمى 1)
 www.nauss.edu.sa  .6ص
 .11, 10( السخجع الدابق, ص 2)

( خالج الحػسشي, الجكر الخقابي لسؤسدات السجتسع السجني دائخة في تشسضة السجتسع في دكلة االمارات العخبضة, 3)
, جامعة الذخؽ االكسط, ص   https;//meu.edu.jo.     5-4رسالة ماجدتضخ, كمضة اآلداب كالعمـػ
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لتػازف ما بضغ الدمصة كحقػؽ االفخاد السكتدبة كييجؼ السجتسع السجني الى تحقضق الدبلـ كا
دستػريًا كقانػنضًا, ألنو في ضل غضاب السجتسع السجني الى تحقضق الدبلـ كالتػازف ما بضغ الدمصة 
كحقػؽ االفخاد السكتدبة دستػريا كقانػنضا, ألنو في ضل غضاب السجتسع السجني, نجج اف الجكلة 

ع االفخاد غضخ القادريغ عمى تشطضع انفديع في مػاجية تحتاج في الغالب الى العسل عمى تشطض
الشدعة الفخدية السفخحة التي ال تؤدؼ الى التستع بالحخية كالسؤسدات السجتسع السجني بكل 
مؤسداتيا مغ جسعضات كحخكات كنػادؼ رياضضة, كمشطسات كأحداب دكر في التقمضل مغ 

 التي تشسي السػاىب. السخجرات, كيتسثل دكرىا في اقامة الشػادؼ الخياضضة
كتقزي عمى الفخاغ, كمغ ثع تػفضخ السكتبات العامة, كتذجضع الذباب إلى االنزساـ إلى 
السؤسدات الثقافضة الرضفضة كغضخىا, كسا يقع عمى عاتقيا نذخ الػعي الجيشي كالثقافي لمتعخيف 

 (1)بالسخجرات كخصػرتيا, كمداعجه السجرسة في محاربة السخجرات

السجتسع السجني شخيكة رئضدة في مكافحة االدماف كالػقاية مشو, مغ خبلؿ التػعضة اف مؤسدات 
 كاعادة االدماج, كزرع القضع الشبضمة كالتدامح كحب الػشغ.

 السخجرات في ليبيا:
ال تداؿ السخجرات مغ أخصخ الطػاىخ التي تػاجييا معطع بمجاف العالع, كأكثخىا صعػبة, لسا 

اجتساعي كنفدي لمفخد كالسجتسع. كالشظ بإف تتبع نذأة ضاىخة تعاشي تدببو مغ دمار اقترادؼ ك 
السخجرات لضذ باألمخ اليضغ, نطخا لتعقج الطاىخة, كتشػع محجداتيا كأبعادىا الستبايشة عبخ مختمف 

 العرػركاألزمشة.
كفي كاقع األمخ, فقج عخؼ المضبضػف السخجرات مشح أزمشة بعضجة, حضث استخجمػا الشباتات 

اب السخجرة في أغخاض عجيجة, كىشاؾ القمضل مغ المضبضضغ الحيغ عخفػا السخجرات كىع كاالعذ
بعج تغضخ السجتسع (2)العائجكف مغ السيجخ سػاء مغ الغخب أـ مغ الذخؽ, في أكائل الدتضشات

جخاء اكتذاؼ الشفط, كبخكز ضػاىخ ججيجة كالفخدية, كتخاجع القضع التقمضجية, كسضادة قضع التحجيث, 

                                                           

( عدابي سسضة, تكامل دكر مؤسدات السجتسع السجني في الػقاية مغ ضاىخة السخجرات داخل الػسط السجرسي, 1)
 .18, ص 1, العجد4ـ, السجمج 2202مجمة التغضخ االجتساعي, 

( ماججة أبػ مشجل, تقجيخ بعس خرائز البضئة االسخية كسا يخاىا بعس متعاشي السخجرات, دراسة عمى 2)
مشذػرة, كمضة العمـػ االجتساعضة, جامعة  , بصخابمذ, رسالة ماجدتضخ غضخدة االصبلح كالتأىضلالشدالء بسؤس
 .39ـ, ص 1999شخابمذ, 
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الطاىخة في البخكز الى الدصحفي الدبعضشات, اال اف غضاب االحراءات الستعمقة أخجت 
 بالسخجرات حاؿ دكف معخفة مدتػػ ذلظ االنتذار آنحاؾ.

كأضحت لضبضا بمجًا مغ بضغ عجة دكؿ تذتيخ انتذار السخجرات برػرة جمضة, خاصة في 
, حضث رصجت االحراءات الرادرة عغ ا الدارة العامة لسكافحة التدعضشات مغ القخف السشرـخ

السخجرات اعجاد كبضخة مغ الستيسضغ بقزايا السخجرات, كأصبح لدامًا اتخاذ خصػات كاثقو, مغ 
قبل الباحثضغ كالسيتسضغ كالقائسضغ عمى األجيدة األمشضة لسعخفة السحجدات السختمفة لمطاىخة كآلضات 

 الحج مشيا, كمشع انتذارىا, كالػقاية مشيا.
عمى تحقضق ىحه األىجاؼ, تع كضع ىحه الطاىخة محل الجراسة كالبحث,  كمغ مشصمق الحخص

حضث عقجت السؤتسخات كالشجكات العمسضة, لمػقػؼ عمى أسباب الطاىخة كتصػرىا كسبل السػاجية, 
كسا أخحت االجيدة عمى عاتقيا بحؿ الجيػد التي تحج مغ تشامي ىحه اآلفة, كسا تع تأسضذ 

 نذاء مخاكد لعبلج االدماف كغضخىا.ادارات لسكافحة السخجرات, كا
ـ, اكؿ تذخيع 1953كعمى صعضج االشار التذخيعي, فضعج قانػف السخجرات المضبي الرادر عاـ 

لضبي يقخ عقػبات جشائضة ضج مغ يترل اترااًل غضخ مذخكع بسػاد مخجره, كسا أصجر القانػف 
مضبي اف استبجؿ تمظ ـ بذأف مكافحة السخجرات كما لبث السذخكع ال1956لدشة  44رقع   

ـ بذأف السخجرات كالسؤثخات العقمضة, كتع اضافة فقخة متعمقة 1990لدشة  7القػانضغ بالقانػف رقع 
كسا حػػ ىحا (, 1)باعتبار االتراؿ بالسخجرات في غضخ االحػاؿ الجائدة قانػنًامغ أخصخ الجخائع

 جرات.مػاد متعمقة بػجػب تقجيع الخعاية كالتأىضل  لمسجمشضغ عمى السخ
اف الستأمل في االحراءات الخسسضة الرادرة عغ االدارة العامة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات 
العقمضة, سضبلحع بجبلء تدايج انتذار السخجرات, كتشػع أشكاليا, كبخكز مدتػيات مغ تخكضب 
بعس  السػاد محمضًا, كسا يتزح كجػد تبايغ كاختبلؼ كعجـ دقة في تقجيخ الحجع الحقضقي 

طاىخة, كلسعجالت انتذارىا, كيعمل ذلظ في جانب مشو إلى شبضعة الطاىخة, كالتكتع عمى لم
القزايا ذات الرمة بالسخجرات, كالي شبضعة الطخكؼ التي تحػؿ في بعس االكقات دكف تػثضق 
كرصج كل الحاالت, ال سضسا في الفتخة االخضخة, التي تتدع ضخكؼ الببلد فضيا بالفػضى كعجـ 

 االستقخار.
                                                           

(ماججة أبػ مشجل, تقجيخ بعس خرائز البضئة االسخية كسا يخاىا بعس متعاشي السخجرات السخجع الدابق, 1)
 .40ص
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كعمى الخغع مغ اف تمظ البضانات الػاردة في التقاريخ التي ذكخت آنفًا ال تعكذ الحجع الحقضقي 
لمطاىخة محل االىتساـ, كاف االعتساد عمضيا قجاليدعف كثضخًا في سبخ أغػار الطاىخة, كاالحاشة 
 بكل جػانبيا, إال أنيا تعج مغ أحدغ ما يتػفخ مغ كسائل كبضانات تتخجع حجع السخجرات.

يبلحع مغ خبلؿ القخاءة األكلضة لمبضانات األكلضة الػاردة في االدارة العامة لسكافحة السخجرات, 
يبلحع بجبلء بخكز عجة مؤشخات عامة, لعل أبخزىا تدايج انتذار السخجرات في لضبضا, كاالقباؿ 

 عمى أنػاع محجدة مشيا, كفضسا يمي بضاف لتمظ السؤشخات كالسعصضات:
 (2019- 2011اإلدارة العامة لسكافحة السخجراتخالؿ الفتخة) يبيغ ضبيصات 

 الدشة
عجد 
 القزايا

عجد 
 جشدضات الستيسضغ الجشذ الستيسضغ

 أجانب عخب مػاششػف  إناث ذكػر   

2011 395 545 544 1 473 44 28 

2012 589 828 808 20 734 35 59 

2013 510 704 691 13 610 48 46 

2014 290 395 390 5 312 16 67 

2015 375 524 520 4 420 18 86 

2016 387 503 496 7 437 15 51 

2017 947 1372 1368 4 1195 104 73 

2018 1045 1468 1445 23 1237 143 88 

2019 1317 1892 1865 27 1578 198 116 

 614 621 6996 104 8127 8231 5855 السجسػع

 السرجر: مخكد السعمػمات كالتػثضق, االدارة العامة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة 
يتزح مغ الججكؿ اعبله الشسػ الدخيع إلعجاد االشخاص السزبػشضغ, كلعجد القزايا خبلؿ 

 589قزضة, لتقفد إلى  395ـ 2011ـ, حضث بمغ عجد القزايا عاـ 2019 -2011الفتخة مغ 
قزضة, ثع زاد انخفاض  510قمضبًل اذ بمغت 2013تع تشاقس االعجاد في العاـ لعاـ الحؼ يمضو, 
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ـ, كالى 2017عاـ 497ـ, لتقفد مغ ججيج إلى 2014قزضو عاـ  290عجد القزايا لتبمغ 
قزضة, كىحا يعج مؤشخًا ميسًا يجب اخجه في االعتبار,  1317ـ, كتبمغ 2018عاـ  1045

( 1فحة لسػاجيو ىحا الخصخ.كيبضغ الخسع البضاني رقع)كتكثضف الجيػد الػقائضة, كجيػد السكا
 التغضخ في مدتػػ الطاىخة.

 
 2019-2011( يػضح عجد القزايا لمفتخة مغ 1شكل رقع )

ـ, بمغ عجد الستيسضغ 2011أما فضسا يتعمق بعجد الستيسضغ, فقج أشارت البضانات انو في عاـ 
عاـ 395متيسًا, تع انخفس العجد إلى  828متيع, كتدايج في العاـ الحؼ يمضو لضرل الى 545
عاـ  1892متيسًا, ككصل الى  1372ـ, حضث بمغ 2017ـ, كعاد لضختفع في عاـ 2014
 ـ, كالخسع البضاني التالي يػضح مدار تمظ الديادة.2019

 
 2019-2011( يػضح عجد الستيسيغ في قزايا السخجرات لمفتخة مغ 2شكل رقع )

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 عدد القضاٌا

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 عدد المتهمٌن



 

 

528 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

( متيع 8231عجد اجسالي عجد الستيسضغ السقبػض عمضيع)( أف 1يتزح مغ الججكؿ رقع)
% مغ الخجاؿ, في حضغ بمغت ندبة اإلناث مغ بضغ الستيسضغ 99مػزعضغ حدب الجشذ الى 

%, كيخجع ذلظ في جانب مشو, إلى اف ىشاؾ أنػاع مغ الجخائع تختكبيا الشداء 1السقبػض عمضيع 
مة بضغ نػعضة الجخائع التي تختكبيا السخأة اكثخ مغ االنػاع االخخػ, كقجأكج لػمبخكزكعمى الر

كتكػيشيا البضػلػجي كالشفدي,حضث أف الشداء غالبا ما يتجيغ الى ارتكاب أنساط معضشة مغ 
 الجخائع, كقج يبجكأف الجخائع الستعمقة بالسخجرات قج ترعب عمى الشداء عكذ الخجاؿ,.

متيع, أما  6996ػاششضغ بمغ ( الى عجد السقبػض عمضيع مغ الس1ايزًا يذضخ الججكؿ رقع )
% مغ اجسالي عجد السقبػض عمضيع, كاف عجد العخب مغ السقبػض عمضيع ىػ 85ندبة 
%. اف تمظ 7متيسُا, كبمغت ندبتيع  614%, في حضغ بمغ عجد األجانب 8متيع, بشدبة 621

الشدب تعكذ بذكل جمى شضػع الجخيسة بضغ غضخ السػاششضغ,  مغ عخب كأجانب, ال سضسا 
 د العسالة الػافجة,  كاليجخة غضخ الذخعضة, كضعف الخقابة عمى الحجكد مع الجكؿ االخخػ.بػجػ 

كخبلصة القػؿ, فاف حخكة انتذار السخجرات في لضبضا, كالتغضخات الكسضة كالكضفضة فضيا شيجت 
تزاعفًا ممحػضًا خبلؿ األعػاـ األخضخة, عمى الخغع مغ السجيػدات األمشضة لكبح جساح 

ج كقفت عػامل عجه كراء ىحا التشامي, لعل أبخزىا عػامل جغخافضة كاتداع رقعو التخاب الطاىخة,كق
المضبي, كاشبللتيا عمى البحخ الستػسط, ما سيل كػنيا بمج عبػر كاستيبلؾ لمسػاد السخجرة, كسا 

ـ, في شضػع 2011ساىست الفػضى األمشضة كاالنقداـ الدضاسي التي شيجتيا الببلد بعج عاـ 
, كأضعفت مغ مقجرة الجيات األمشضة في مبلحقة السيخبضغ, كتشفضح القانػف, كاتخاذ السخجرات

 التجابضخ التي تحج مغ الطاىخة. 
ختاما....فاف السخجرات ضاىخة سمبضة تػاجو معطع السجتسعات كتعسل عمى تجمضخىا, كالسذكمة 

جاميا,  حضث تختب عمى ىحا األساسضة تتسثل في االنتذار الدخيع ليحه اآلفة كاقتشاع األفخاد باستخ
االستخجاـ العجيج مغ السطاىخ الدمػكضة مثل الفقخ, كالتدػؿ كالدنا, كالمػاط, الدخقة, ارتكاب 
الجخائع, كالتحخش في الشداء كغضخىا مغ ضػاىخ االنحخاؼ السختمفة.كقج حاكؿ السخترػف 

دقضق لساىضتيا  كالعمساء في شتى فخكع العمػـ أف يجتيجكا كيدعػا الى تحقضق فيع عمسي
كمحجداتيا كمجػ الخصػرة التي تذكميا,  بغضة حرخىا كالتقمضل مغ استفحاليا ككقاية السجتسع 
 مشيا.كتخػ الباحثثاف ضخكرة كضع مقتخحات تفضج في تحقضق تمظ السخاـ كتتسثل في مايمي:

 .تػحضج مؤسدات الجكلة, كتفعضل دكر الجيات األمشضة في مػاجية ىحه اآلفة 
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 قػانضغ التي تجـخ التعاشي كاالتجار بالسخجرات.تفعضل ال 
 .التخكضد عمى الخصاب اإلعبلمي, كزيادة مداحات التػعضة السباشخة في كسائل اإلعبلـ 
  كضع استخاتضجضة فعالة لمػقاية مغ السخجرات كمػاجيتيا, كتػفضخ الجعع كالتسػيل لكافة

 الجيػد التػعػية.
 جتساعضة لمقضاـ بجكرىا الػقائي في السجتسع.ضخكرة التخكضد عمى تسكضغ السؤسدات اال 
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 السخجرات كأثارىا الجتساعية عمى الذباب كالسخاىقة
  -ماجدتيخ أدارة -الندانية عزػ زمالة األبجاع لمعمـػ  -لمباحثة / زاىية فخج عمي السشفي 

 كزارة التعميع العالي - عمـػ إجتساعية ماجدتيخ

 ممخز البحث:
تعتبػػػخ السخػػػجرات مػػػخض اجتسػػػاعي كآفػػػة اجتساعضػػػة خصضػػػخة, رافقػػػت  االندػػػاف مشػػػح القػػػجـ كتصػػػػرت 
بتصػػػػػػره حتػػػػػى أصػػػػػبحت مػػػػػغ أبػػػػػخز الطػػػػػػاىخ االجتساعضػػػػػة السخضػػػػػضة الخاىشػػػػػة كإحػػػػػجػ السذػػػػػكبلت  

بجأت تقمق السجتسع العالسي حضغ يتعاشاىا اكبخ شخيحة بالسجتسع شػخيحة الذػباب السعاصخة, كسا 
في سغ السخاىقة فيي تيجد السجتسع في حزاراتو كتدبب في كارثة عجـ تقجمػو , فػي ىػحا اإلشػار 
 فػػإف فيسشػػا لئلثػػار االجتساعضػػة كاالقترػػادية لتعػػاشي السخػػجرات ال يػػتع بسعػػدٍؿ عػػغ فيسشػػا لؤلسػػباب

شي, حضػػػػُث ال يسكػػػػغ لشػػػػا أف نفيػػػػع مذػػػػكمة تعػػػػاشي السخػػػػجرات مػػػػغ مشطػػػػػر آحػػػػادؼ السؤديػػػػة لمتعػػػػا
الجانب, بل يجب أف نفيسيا في إشار شسػلي متكامل حتى يديُل عمضشا تحجيج اآلثار االجتساعضة 

 كاالقترادية التي تقػد األفخاد, كاألسخ, كالسجتسع.
 ىقة , االثار( .:) التعاشي , السخجرات , الذباب , السخا  الكمسات السفتاحية

Keywords:(Abuse, drugs, youth, adolescence, effects). 

Abstract : 

Drugs are considered to be a serious social disease and a social death. 

They accompanied the human being from time immemorial and evolved 

as it developed One of the most striking social phenomena is the current 

disease and one of the contemporary problems, and it's starting to worry 

the world community. In this context, our understanding of the social and 

economic effects of drug abuse is not isolated from our understanding of 

the causes leading to drug abuse. We cannot understand the problem of 

drug abuse from a one-sided perspective, but must understand it in a 

holistic and integrated framework in order to make it easier for us to 

identify the social andeconomic effects that lead individuals and families 
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  السقجمة:
اصبحت الضـػ بضغ االكساط السختمفة في السجتسع  Tue Drugsبجاية اف ضاىخة انتذار السخجرات

كاف كانت محػجكدة فػي بعػس السجتسعػات نتضجػة لمحػخص االمشػي عمػى عػجـ انتذػارىا لسػا ليػا مػغ 
مزار عمى الفخد كاالسخة كالسجتسع . اف الذباب في سغ السخاىقة اثبتػت معطػع الجراسػات العمسضػة 

انتذػارًا بػضغ اكسػاشيا ناىضػظ اصػبحت الضػػـ تشتذػخ التػي تشاكلػت ىػحه الطػاىخة  بالجراسػة انيػا اكثػخ 
كاقرػػػج بالخرػػػػػص بػػػػضغ تبلمضػػػػح السخحمػػػػة  حتػػػى بػػػػضغ السخاحػػػػل االكلػػػػى مػػػغ العسػػػػخ عسػػػػخ الدىػػػػػر

 االبتجائضة تخكيجا كتعاشضًا.   
كلقج شجد التذخيع اإلسبلمي في تحخيسو لتشاكؿ السخجرات ألف دلظ يتفق مع تعالضسو في السخجرات 

ريات الخسدة ك ىي الجيغ ك الشفذ ك الشدل ك الساؿ ك العقل ك في تعاشي عمى األصػؿ الزخك 
السخجرات ما يشافي مقتزػى الذػخيعة فػي السحافطػة عمػى ىػجه األصػػؿ ك خاصػة العقػل ك السػاؿ. 
كمػغ ىشػػا حػػخص السجتسػػع االسػػبلمي حتػػى فػػي خصابػػو الػػجيشي عمػػى نػاىضػػو كاعتبخىػػا مػػغ السشكػػخات 

ثار التى تشجع عشيا ككضع الكثضخ مغ االرشادات في الحػج كالتعامػل التى تدمب العقل كبالتالي اال
 مع ىحه الطاىخة الخجيخه خاصة في اكساط الذباب كفي سغ السخاىقة .

اختخنػػػا مػضػػػػع ىػػػحا البحػػػث ذلػػػظ لزػػػخكرة القدػػػػة لجراسػػػتو  كتقػػػجيع مػػػا يسكػػػغ تقجيسػػػو مػػػغ عػػػخض 
مبخره في ذلظ اف لجيشا ابشاء في ىػحا  لسذكمتو كاىجافو كتداؤالت التى كانت تجكر في ذىغ الباحثو

السجتسػع قػج اقبػل عمػى ىػحه الطػاىخة كاصػبح مػجمشيا ذلػظ النفػبلت االمػغ السجتسعػي كاالسػخؼ كقػج 
 صار غمبة السؤسدة حتى في عبلجو .

اف دراسة االثار اك سبل العبلج صػمب مػضػػع ىػحا البحػث  رايشػا مػغ السيػع شخحيػا حتػى يسكششػا 
ثارىػػا خصضػػخه عمػػى السجتسػػع كىػػحا مػػا ييسشػػا فضيػػا بالجرجػػة االكلػػى كقػػج اف نبػػضغ كستخررػػضغ اف ا

 جاءت مباحث ىحا البحث في مشيجضة عمسضة تفي بيحا الغخض . 
 ))  وهللا كلي التػفضق ,,,,, ((

 السبحث االكؿ 
 الشار السخجعي لسذكمة الجراسة

 -مذكمة الجراسة:
غ تعاشي السخجرات إال أف تمظ السػاد ال تخمػ السجتسعات سػاء في الساضي كال في الحاضخ م

السخجرة السدتعسمة كتعاشضيا لع تكغ تتعجػ ادماف التبغ كالسذخكبات الكحػلضة فقط , كلكغ الضـػ 
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مغ افخازات ىحا العرخ الستتالضة مغ مذكبلت تسخ بيا السجتسعات ادت الى ضيػر نػعا اخخ مغ 
زىخة االمة كمدتقبميا الداىخ ضائع بضغ السخجرات كالحذضر كاألفضػف كبعس مذتقاتو. كالذباب 

مذكبلت العرخ السختمفة  كحتى ييخب مغ ىحه السذاكل التي كاف ربسا لجكلة يج فضيا بجال اف 
تقف الجكلة عمى الكثضخ مغ حمػليا اال انيا احضانا تقف مػقف الستفخج كال تداىع بذيء في حمػؿ 

باط كانيكت قػاه كحخمتو مغ الحمع ىحه السذاكل كالشطخ الى حقػقو فأصضب الذباب باإلح
بسدتقبل زاىخ يبشى فضو مدتقبل يداىع قي بشاء كتشسضة مجتسعو , فزاعت مشو قػاه كأممو في 
الحاضخ كالسدتقبل كمغ تع انيار عشجه رمد الحضاة فالتجأ إلى بعس العادات السدتيجشة كالقبضحة 

الجراسات  إذ كانت أعسار السجمشضغ مثل تعاشي السخجرات كمغ تع اإلدماف عمضيا كالتى اكضحتو 
في الدابق تتعجػ العذخكف سشة فسا فػؽ اصبحت الضـػ تجنا  بكثضخ كفي الػقت الخاىغ لترل 

سشة, كلع يقترخ االدماف  عمى الحكػر فقط  اآلف  12حتى إلى أشفاؿ ال تتجاكز أعسارىع 
 شسمت لؤلسف حتى شخيحة اإلناث ايزًا.

ذكمة متذعبة االركاف كاالشكاؿ يسخ بيا شبابشا في لضبضا ما بضغ كنحغ في حقضقة االمخ اماـ م
الرخاع االجتساعي كالدضاسي كاالقترادؼ الحؼ تجكر رحاه بيحا السجتسع كاف انعكاسيا كاضح 
كجمي عمى ىحه الفئو خاصة مغ ىع في سغ  الذباب ك في سغ السخاىقة . فالسخجرات التي نخاىا 

كمعخفة اسبابيا كانػاعيا كماىي انعكاساتيا عمى شباب ىحا  مشتذخة الضػـ  البج مغ تذخضريا
السجتسع كاف ىحا تداؤؿ رئضدي كعجد مغ التداؤالت الفخعضة االخخػ التي تجكر في ذىغ الباحثة 
ىي محظ دراسة ىحا البحث كالتي سػؼ نػردىا في ثشاياه مدتقببل . فاألسخة الضػـ تجفع الثسغ مغ 

ادت الى تفككيا اجتساعضا كأنيارة معضذضًا كاصبحت الضػـ يدػد بيا  جخػ ىحه الطاىخة الخصضخة فقج
التػتخ كعجـ السباالة بػضائفيا السشػشة بيا , فكل فخدًا فضيا مراب بجاء يرعب احضانًا عبلجو 
شبضًا كال حتى اجتساعضا كل ىحا سضكػف ايزا محظ كمحػرِا مغ محاكر دراسة ىحا البحث كتداؤؿ 

 اردنا االجابة عمضو .
فاألسخة الضػـ تجفع الثسغ مغ جخػ ىحه الطاىخة الخصضخة فقج ادت الى تفككيا اجتساعضا كأنيارة 
معضذضًا كاصبحت الضػـ يدػد بيا التػتخ كعجـ السباالة بػضائفيا السشػشة بيا , فكل فخدًا فضيا 
رِا مراب بجاء يرعب احضانًا عبلجو شبضًا كال حتى اجتساعضا كل ىحا سضكػف ايزا محظ كمحػ 

 مغ محاكر دراسة ىحا البحث كتداؤؿ اردنا االجابة عمضو .
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 تداؤلت البحث :
 معشى االدماف عمى السخجرات؟ كاالسباب السؤدية لبلدماف كتعاشي السخجراتبضغ الذباب ؟ ما– 1
 الشاجسة عغ تعاشي السخجرات سػاء عمى الفخدكاالسخة كالسجتسع؟ ىي االثار ما – 2
 العمسضة لبلدماف عمى السخجرات  ؟ىي التفدضخات  ما – 3
ىي الجيػد الخامضة التي تبحؿ في التقمضل كالحج مغ ىحه الطاىخة خاصة التجارب العالسضة  ما – 4

 كعمى مدتػػ مؤسدات السجتسع المضبي  ؟
 -أىسية الجراسة :

عمى  تكسغ أىسضة ىحه الجراسة في تصخقيا لسػضػع تعايذو السجتسعات دكف استثشاء كيؤثخ امتجاده
الفئة األكثخ فعالضة في اإلنتاج كالتشسضة, كىي فئة الذباب كخاصة الفئة التي استيجفتيا ىحه 
الجراسة كىي سغ الذباب كالسخاىقة, كما تخزع لو بذكل مباشخ مغ متغضخات تعمضسضة كاجتساعضة 

, البمػغ كخاصة كالشسػ عشيا تعبخ في مخاحل ىامة مغ تذكل الذخرضة كصضاغة اليػيات التي
% كفي السجتسع المضبي 20اإلحرائضات أف ندبة الذباب في العالع العخبي يبمغ حػالي  تذضخ

كمغ حضث التخكضب العسخؼ لمدكاف, كفي غضاب أية إحراءات رسسضة نتضجة العشف الجائخ في 
%( ال تتجاكز أعسارىع 33.65الببلد كحالة عجـ االستقخار الدضاسي, فإف أكثخ مغ ربع الدكاف )

ا, مسا يجعل ىحه الشدب دافع الثارة مدؤكلضة الباحثضغ في استذعار التحجيات التي عامً  14
يسخبيا السجتسع بفئاتو السختمفة, لمعسل عمى بشاء بخامج كقائضة باستخاتضجضات تعتخؼ بسذكمة 
اإلدماف كطاىخة حقضقضة كعبخ مفيػـ الذخاكة التخررضة لجسضع الجيات , كمغ خبلؿ تبشي 

 السدؤكلضة التخررضة كاالجتساعضة. بخامج ضسغ نصاؽ
 -اىجاؼ الجراسة :

تيجؼ ىحه الجراسة الى تػضضح الخؤية حػؿ ىحه الطاىخة الخصضخه كمجػ اثارىا عمى الفخد كاالسخة 
كالسجتسع  خاصة فئة الذباب  الحيغ ىع في سغ السخاىقة كيجؼ عاـ كىشاؾ جسمة مغ االىجاؼ 

 الفخعضة نحكخ نتيا :
 ضاىخة االدماف عمى السخجرات مغ حضث التعخيف كاالسباب .التعخؼ عمى   – 1
 التعخؼ عمى االثار الشاجسة عغ تعاشي السخجرات  سػاء عغ الفخد اك االسخة اك السجتسع . – 2
 التعخؼ عمى التفدضخات السختمفة لئلدماف عمى السخجرات .  – 3
 الطاىخة دكلضا كمحمضا .التعخؼ عمى الجيػد السبحكلةكالخامضة في الحج مغ ىحه  – 4
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 السشيج السدتخجـ بيحه الجراسة :
مغ شبضعة عشػاف ىحا الجراسة كىػ)) السخجرات كأثارىا االجتساعضة عمى الذباب كالسخاىقة (( كما 
حاكلشا شخحو كتذخضرو كعخضو  ليحه السذكمة كاف البج لشا مغ كضع مشيجضة عمسضة تتسذى مع 

طخية فجراسة ىحه السذكمة نطخيا سػؼ تدتخجـ الباحثة فضو شبضعة ىحا الشػع مغ الجراسات الش
السشيج الػصفي التحمضمي الى جانب استخجاـ السشيج االستقخائي حتى تفي بجراستيا عمسضًا 

 كمشيجضًا .    
 السبحث الثاني

 لمبحث  السفاىيعاإلشار 
 -الخمفية التاريخية لمسخجرات :

خة تػػجؿ عمػػى معخفػػة اإلندػػاف بػػالسػاد السخػػجرة مشػػح تمػػظ كرد فػػي تػػاريخ الحزػػارات القجيسػػة آثػػاًر كثضػػ
األزمشػػة البعضػػجة, كقػػج كجػػجت تمػػظ اآلثػػار عمػػى شػػكل نقػػػش عمػػى جػػجراف السعابػػج أك كتابػػات عمػػى 
أكراؽ البػػخدػ فػػي الحزػػارة السرػػخية القجيسػػة, أك كأسػػاشضخ ُركيػػت كتشاقمتيػػا األجضػػاؿ. كقػػج عخفػػت 

الحبػاؿ كاألقسذػة, كأسػساه الرػضشضػف كاىػب الدػعادة, الذعػب القجيسة الحذضر كصشعػا مػغ ألضافػو 
كأشمػػق عمضػػو اليشػػجكس اسػػع مخفػػف الحػػدف كاألحػػداف, أمػػا كمسػػة القشػػب فيػػي كمسػػة التضشضػػة معشاىػػا 
ضػضػػػاء, كقػػػج سػػػسي الحذػػػضر بيػػػحا االسػػػع ألف متعاشضػػػو يحػػػجث ضػضػػػاء بعػػػج كصػػػػؿ السػػػادة 

ي نبػػػات القشػػػب ىػػػحا يرػػػشع الحذػػػضر, السخػػػجرة إلػػػى ذركة مفعػليػػػا بالعقػػػل . كمػػػغ السػػػادة الفعالػػػة فػػػ
كمعشاه في المغة العخبضة "العذب" أك الشبات البخؼ. كيػخػ بعػس البػاحثضغ أف كمسػة حذػضر مذػتقة 
مغ الكمسة العبخية "شضر" التي تعشي الفخح, انصبلقا مسا يذػعخ بػو الستعػاشي مػغ نذػػٍة كفػخح عشػج 

ىػػػ الػػحؼ يػػأتي بشبػػات القشػػب مػػغ  (اشػػضش)تعاشضػػو الحذػػضر. كقػػج كػػاف اليشػػجكس يعتقػػجكف أف اإللػػو 
السحضط ثع تدتخخج مشو باقي اآللية ما كصفػه بالخحضق اإلليي كيقرجكف بػو الحذػضر, كقػج نقػر 
اإلغخيػػق صػػػاًر لشبػػات الخذػػخاش عمػػى جػػج ا رف السقػػابخ كالسعابػػج, كقػػج اختمػػف السػػجلػؿ الخمػػدؼ 

 (ديسضتخ)تعشي األمػمة, كاآللية  (ارف )ليحه الشقػش حدب اآللية التي تسدظ بيا؛ ففي يج اآللية 
تعشي السػت أك الشػـ األبجؼ. أما قبائل اإلنجيد فقج انتذخت  (بمػتػ)تعشي خرػبة األرض, كاإللو 

بضػػػشيع أسػػػصػرٌة تقػػػػؿ أف امػػػخأًة ندلػػػت مػػػغ الدػػػساء لتخفػػػف آالـ الشػػػاس, كتجمػػػب ليػػػع نػمػػػًا لحيػػػح ًا, 
 كتحػلت بفزل القػة اإلليضة إلى شجخة الكػكا.
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نطخنا الى ىحه االفة في السجتسعات العخبضة فقج كانت مذكمة تعاشي السخجرات في الساضي كلػ 
مقرػرة عمى عجد محجكدمغ الجكؿ العخبضة لكشيا سخعاف ما استذخت في السشصقة, كسا كانت في 

كاحجة  قاصخة عمى الحذضر كاألفضػف فأصبحت تذسل كافة أنػاع السخجرات. كتعج مرخ الساضي
تأكضج معخفة قجماء  اؽ السخجرات في السشصقة العخبضة كقج اختمفت الخكايات فيمغ أكبخ أسػ 

ذلظ, فضحىب أصحاب االتجاه  السرخيضغ لمسخجرات فسشيا ما يشفي معخفتيع بيا كمشيا ما يؤكج
كيدتجلػف  (األفضػف )لع يعخفػا الخذخاش  األكؿ إلى التجلضل عمى رأييع بأف السرخيضغ القجماء

خمػًا مغ زىخة, أك كبدػلة, أك بحكر  القجيسة كانت ع اآلثار الفخعػنضةعمى ذلظ بأف معط
إلى أف اإلنداف السرخؼ قج عخؼ السخجرات مشح  أصحاب االتجاه الثاني الخذخاش. بضشسا يحىب

استخجمػا  كججت عمى مقابخ الفخاعشة ما يثبت أف قجماء السرخيضغ قجيع؛ ففي الشقػش التي زمغٍ 
بقخكٍف شػيمة عشجما كاف  دكائضة لعبلج األشفاؿ كىػ ما حجث بعج ذلظاألفضػف فضعسل كصفاٍت 

الشاس في صعضج مرخ يدتخجمػف الخذخاش (األفضػف)في جمب الشـػ إلى األشفاؿ السذاكدضغ 
عقب اكتذاؼ مقبخة األسخة الثامشة عذخ؛ عثخ فضيا  أك السخضى, كمسا يخجح األ رؼ األخضخ أنو

عشج التشقضب عغ اآلثار عثخ عمى قخشضغ يسثبلف كبدػلة السػرفضغ ك  عمى دىاف يحتػؼ عمى
زىػر  تتساثل األخاديج فضيسا مع الخصػط البارزة في كبدػلة الخذخاش, كقج عثخ عمى الخذخاش
الخذخاش عمى مػمضاء األسخة الػاحجة كالعذخيغ, ككحلظ في أكالضبللدىػر الخاصة باألمضخة  كأكراؽ
ت (ىضخكدكت) ما يؤكج أف مرخ عخفت الحذضر في ندكػنذ).كيذار في محكخا الفخعػنضة(
الفخاعشة كأنو كاف مػج كدًا مع البغاء عشج غانضة تدسى ( ا ردكبضذ), كانت عشجىاالمضالي  عرخ

 السخجرات), كأنيا كانت تحمع ببشاء ىـخ يذبو ىـخ خػفػ(اليـخ األكبخ(,  الحسخاء كالدرقاء(
كالحذضر.ككصف الحذضر  خ مغ أمػاؿ البغاءبل إنو قج قضل أنيا ىي التي بشت اليـخ األصغ

,  2012بشبات ا) ىضشػس ( بثسار الخذخاش ككحلظ فعل الخكماف )سشػىػس () ذياب مػسى , 
 (. 10ص

الحسخ يسزغػف أكراقو  عاـ ؽ . ـ ككاف اليشػد 055كعخؼ الكػكايضغ في أمخيكا البلتضشضة مشح 
 لمسضبلد. 20كنقمػه إلى الضسغ عاـ  جيساً في شقػسيع الجيشضة, أما القات فقج عخفو األحباش ق

الحذاشػػضغ فػػي  زعػػضع شائفػػة -يػػخجح ابػػغ كثضػػخ أف الحدػػغ بػػغ الرػػباح  كفػػي السذػػخؽ اإلسػػالمي
كػػاف يقػػجـ شعامػػًا ألتباعػػو يحػػخؼ بيػػع ا زجيػػع كيفدػػج أدمغػػتيع,  -أكاخػػخ القػػخف الخػػامذ اليجػػخؼ 

الحقبة, كتذضخ دراسات عجيجة إلػى  كىحا يعشي أف نػعا مغ السخجرات عخفو العالع اإلسبلمي فضتمظ
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السجتسعات كالحزارات القجيسة كالحزارة الفخعػنضة كالخكمانضة  أف تعاشي السخجرات قج عخؼ في
 كالعخبضة .. كغضخىا مغ الجكؿ . كالضػنانضة كالرضشضة

حضث بجأت  أخحت إساءة استعساؿ السخجرات تذغل باؿ السدئػلضغكمع بجاية القخف الحالي 
الضػناف,كأقبل عمى تعاشضيا  الببلد كسضات ضخسة مغ الحذضر كاألفضػف مغ ببلد تتجفق عمى

محرػرًا  في نصاٍؽ ضضق عمى  التعاشي كثضخ مغ فئات الذعب في الخيف كالسجف, بعج أف كاف
نياية الحخب العالسضة األكلى عشجما تسكغ كضسضائي  حتى بعس األحضاء الػضضعة في السجف, كذلظ

 مرخ كتقجيسو لمصبقة العمضا, ثع انتذخت بعج ذلظ عادة تعاشي لكػكايضغ إلىا يػناني مغ إدخاؿ
الكػكايضغ بدخعة امتجت إلى باقي الصبقات األخخػ مغ الذعب ) الجكتػر خالج حسج 

 (.20, 18, ص ص  3102السيشجؼ,
 -السخجرات: تعخيف

السرصمح كارضضة ىشاؾ عجد مغ التعخيفات لسفيػـ السخجرات شكمت اشار مخجعي لسعخفة ىحا 
يشصمق مشيا لتعخيفو اال اف ىحه االرضضة كمدتػياتيا تختمف مغ باحث الى اخخ لكثخة تشاكؿ ىحه 
الطاىخة بالبحث كذلظ  لخصػرتيا عمى الفخد كاالسخة كالسجتسع ,إف تعخيف السخجرات يختمف 

يسكغ تعخيف باختبلؼ الشطخة إلضيا, كلحلظ ال يػجج تعخيٍف مػحج أك متفق عمضو لمسخجرات, ك 
 -السخجرات مغ جػانب مختمفة كالتالي:

 -التعخيٍف الغػي:
السخجر في المغة اسع فاعل مذتٌق مغ الفعِل خجر, فضقاؿ السخأة خّجرىا أىميا بسعشى ستخكىا 
كصانػىا مغ اإلمتياف, أّؼ أف الخجر ىػ ما يدتُخ الجياز العربي عغ فعمو كنذاشو السعتاد 

 (. 23ـ , ص2013)د. خالج حسج السيجؼ ,
 -تعخيف السخجرات اصصالحا:
فتخخجو عغ شبضعتو السسضدة السجركة الحاكسة العاقمة, كيتختب عمى ىي كُل ما يؤثُخ عمى العقِل 

االستسخار في تعاشضيا اإلدماف فضربُح الذخز أسضخًا ليا. في تعخيٍف آخخ تعخؼ بأنيا السػاد 
التي تخجر اإلنداف, كتفقج كعضو, كتغضبو عغ إدراكو)اليجية بغ عمي, أحسج بغ عبج الخحسغ, 

 (.44, .ص 2008
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 --عمسي لمسخجرات:التعخيف ال
السخجر ىػ مادة كضسائضة تدبب الشعاس كالشػـ أك غضاب الػعي السرحػب بتدكضغ األلع, كىػ 

( السذتقة مغ Narcoticمخكب مغ مػاد كسضائضة تؤدؼ الى غضاب الػعي . كىي تخجسة لكمسة) 
 , 1993( التي تعشي يخجر أك يجعمو مخجرًا ) د. ىاني عخمػش, Narcosisاإلغخيقضة ) 

 (.12ص
 -التعخيف اإلجخائي لمسخجرات:

نحىب كسا يحىب ىبلؿ في تعخيفو لمسخجرات كىػ مخجر اليضخكيضغ الحؼ يؤثخ بجخػلو جدع 
اإلنداف عمى كضضفٍة أك أكثخ مغ كضائفو بذكٍل سمبي, فزبًل عسا يحجثو مغ خمٍل في كضسضاء 

 (.52ـ , ص1999الجدع )ناجي دمحم ىبلؿ, 
 drug abuseتعخيف تعاشي السخجرات

التعاشي في المغة:  العصػ: التشاكؿ كرفع الخاس كالضجيغ. كاالعصاء: السشاكلة كالسعاشاة كالعصاء 
كاالنقضاد. كالتعاشي: التشاكؿ: كتشاكؿ ما اليحق, كالتشازع في اآلخح, كالقضاـ عمى آشخاؼ أصابع 

 (.226,ص ق1412الخجمضغ مع رفع الضجيغ إلى الذيء ) مجج الجيغ الفضخكز آبادؼ, 
 التعاشي في االصصبلح :

ىػ التشاكؿ غضخ السذخكع لمسخجرات بصخيقة غضخ مشتطسة كغضخ دكرية يتعاشاىا األفخاد مغ أجل 
إحجاث تغضضٍخ في السداج أك في الحالة العقمضة, كلكشو اليرل إلى حج االعتساد التاـ عمضيا )د. دمحم 

 (.21ـ, ص2007أحسج مذافضة . 
  -تعاشي:التعخيف اإلجخائي لم

العسل الحؼ يقػـ بو الذخز لتشاكؿ أّؼ نػع مغ العقاقضخ السخجرة مثل الحبػب السخجرة مثل: 
الحبػب, الحذضر, اليضخكيضغ, كغضخىا بأّؼ كسضمٍة مغ كسائل تدكيج الجدع سػاء كاف آكبًل, أك 

 (.29, ص 2008شخبًا,أك شسًا, أك حقشًا ) عمي بغ اليجاية , كاخخكف , 
 -اف: تعخيف  اإلدم

عشو, كيقاؿ أدمغ  لغًة: َدِمغ عمى الذيء أؼ لدمو كأدمغ عمى الذخاب كغضخه : أدامو كلع يقمع
 األمخ, ككاضب عمضو.

كبضخة كلفت ا رت  اصصبلحًا: تعاشي السػاد الزارة شبضًا كاجتساعضًا كعزػيًا بكسضات أك جخعات
 يدتحضل عمضو اإلقبلع عشيا. شػيمة, تجعل الفخد متعػدا عمضيا كخاضعا لتأثضخىا كيرعب أك قج
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 -تعخيف السخاىقيغ :
 تحسل كمسة السخاىقة عجة معاني أىسيا :

إف مػػغ معػػاني كمسػػة مخاىػػق فػػي المغػػة العخبضػػة الخفػػة, الجيػػل, الحػػجة, ككمسػػة   -التعخيػػف المغػػػؼ :
سعشى مخاىق تفضج االقتخاب أك الجنػ مغ الحمع كبحلظ يؤكج عمساء المغة العخبضة ىحا في قػليع رىق ب

غذي أك لحق أك دنا مغ الذيء, كقاؿ االزىػخؼ الخىػق اسػع مػغ االرىػاؽ كىػػاف يحسػل عمضػو مػاال 
 ـ(. 2003يصضقو جل مخىق اذا كاف يطغ بو الدػء ) ابغ مشطػر, 

اكتذػػاؼ الػػحات كالغضػػخ كالعػػالع كمػػغ ثػػع تتخػػح السخاىقػػة ابعػػاد ثبلثػػة : بعػػجا بضػلػجضػػا كبعػػج اجتساعضػػا 
 جء السخاىقة بسطاىخ البمػغ , كبجاية السخاىقة لضدتكبعج نفدضا كمغ ثع تب

دائسػػػػا كاضػػػػحة كنيايػػػػة السخاىقػػػػة تػػػػأتي مػػػػع تسػػػػاـ الشزػػػػج االجتسػػػػاعي ) خمضػػػػل مضخائضػػػػل معػػػػػض, 
(.كىػ ما يتسذى في راؼ الباحثة مع مقرج ىػحا البحػث فػي التعخيػف االجخائػي 27ـ, ص:1979
 لمسخاىقة .

 -أسباب تعاشي السخجرات :
تعػاشي السخػجرات عشػج السػخاىقضغ, إلػى بعػس العػامػل الشفدػضة كاالجتساعضػة كالػراثضػة تخجع أسباب 
 -التي نحكخىا معًا:

يتفاعل الجدع مع نػع مخجر معضغ يػتع تحجيػجه مػغ خػبلؿ الرػفات  الػراثة كإدماف السخجرات - 1
ثضػة يسكشيػا أف السػركثة, كالحؼ يشتقل مغ خبلؿ جضشات األب كاألـ إلى األبشاء, كىحه الدػسات الػرا

 تدخع أك تبصئ مغ مخض اإلدماف.
البضئػػػة كتعػػػاشي السخػػػجرات اذ تمعػػػب البضئػػػة دكرًا ىامػػػًا فػػػي تصػػػػر اإلدمػػػاف, ألنيػػػا تػػػؤثخ عمػػػى  - 2

 -الدمػكضات, كمغ بعس العػامل التي تداىع في إدماف السخجرات:
الطػػاىخة  غضػػاب الػػجعع االجتسػػاعي كالسػػادؼ مػػغ قبػػل مؤسدػػات السجتسػػع فػػي الحػػج مػػغ ىػػحه - 3

 كتقجيع العػف لذباب لبشاء مدتقبميع .
سػء السعاممة كاإلىساؿ اتعخض لئلىسػاؿ خاصػة مػغ االسػخة فػي تمبضػة احتضاجػات االبشػاء فػي  - 4

 سغ السخاىقة كبالتالي الجػء الى الرحبة الدضئة.
ػع التعخض لمتحخش أك الرجمات الحضاتضة كىحه تشعكذ نفدضا لميخكب مغ ىحه السذكمة لمػقػ - 5

 في مذكمة اخصخ كىي االدماف بحجو الشدضاف .
 التفكظ األسخؼ كانفراؿ األـ كاألباؼ الطخكؼ االجتساعضة كاألسخية غضخ السشاسبة . - 6
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 كىسضة كمؤقتة. الحرػؿ عمى المحة أك الدخكر ككسا ىػ معخكؼ فإف ىحه الحالة دائسًا تكػف  - 7
التػافػق الذخرػي أك  س مطػاىخ سػػءاليخكب مغ بعس ضغػط الحضاة ك مذػاقيا كمػغ بعػ - 8

 االجتساعي في البضت أك السجرسة أك العسل.
السجتسػػع بػػإبخاز األكامػػخ  انخفػػاض الػػػازع الػػجيشي لػػجػ الفػػخد كعػػجـ قضػػاـ األسػػخة أك السجرسػػة أك - 9

 كالشػاىي الجيشضة الستعمقة بالسخجرات لؤلفخاد عمصشحػ مشاسب.
كتعاشضيػػا حضػػث  عػػبلـ فػػي مػضػػػع السخػػجراتالتعامػػل الدػػضئ مػػغ جانػػب بعػػس كسػػائل اإل - 10

 غضخ عمسي. تتخؾ الفخصة لغضخ الستخررضغ لمكبلـ عشيا بذكل
 السبحث الثالث

 الشاجسة عغ تعاشي السخجرات  اآلثار
 -عمى الفخد كالسخة : اثار السخجرات -اكل 

 -الثار عمى مدتػى الفخد : – 1
ار الرحضة الخصضخة ك عمػى السػجػ الصػيػل فتتسثػل لمسادة السخجرة عشج االدماف عمضيا ليا مغ االث 

فػػػي الزػػػػعف العػػػػاـ لمفػػػػخد ك داء اليداؿ,كضػػػػعف مقاكمػػػػة الجدػػػػع لؤلمػػػػخاض, كالرػػػػجاع السدػػػػتسخ, 
التشفدػػي مثػػل الخبػػػ كالتيػػاب الذػػعب اليػائضػػة, كترػػل تمػػظ األعػػخاض  كأمػػخاض مدمشػػة فػػي الجيػػاز

تػػارًة  خاض اإلمدػػاؾ تػػارًة كاإلسػػياؿاإلصػػابة بالدػػل. كبالشدػػبة لمجيػػاز اليزػػسي تطيػػخ أعػػ إلػػى حػػج
 أخخػ كذلظ بدبب تأثخ األغذضة السخاشضة لمسعجة .

كعمى مدتػػ اثارىا عمى  الفخد ايزا كمغ الشاحضة الشفدضة مػخض االكتئػاب الػحؼ يرػضب السػجمغ 
خاصة في سغ السخاىقة كابتعاده عغ العضر في الػاقع  . كعمػى مدػتػػ الشدػاء فػاف الخصػخ يػدداد 

فػػي األجشػػة كىػػػ مػػغ أخصػػخ السػضػػػعات التػػي تشاكلتيػػا البحػػػث الحجيثػػة كقػػج بػػجأت مشػػح  فالتػػأثضخ
الحػامل مغ الشداء السػجمشات عمػى  أكاخخ الدتضشات) مػضػع التأثضخات التي تقع عمى األجشة لجػ
األـ إلى الجشضغ عبخ السذضسة مػغ الحقػائق  السخجرات. كبػجو عاـ أصبح انتقاؿ ىحه التأثضخات مغ

 فة شبضًا .السعخك 
تػػؤدؼ السخػػجرات إلػػى نتػػائج سػػضئة لمفػػخد عمػػى مدػػتػػ العسػػل أؼ سػػػاء بالشدػػبة لعسمػػو أك إرادتػػو أك 
كضػػعو االجتسػػاعي كثقػػة الشػػاس بػػو, فتجعػػل مشػػو إندػػانًا كدػػػاًل ذك تفكضػػٍخ سػػصحي, ييسػػل فػػي آداء 

حخفة في تعامميع مػع تافيٍة, كذك أمدجٍة مش كألسبابكاجباتو, كال يبالي بسدؤكلضاتو, كيشفعُل بدخعٍة 
بالسدػػؤكلضة االجتساعضػػة كالعائمضػػة  اإلحدػػاسالشػػاس كػػحلظ يتسضػػد اغمػػبيع بانيضػػار فػػي العاشفػػة كعػػجـ 
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كضعف االرادة كالجبغ كالكخاىضة لمعسػل كزيػادة االضػصخابات الشفدػضة كالدػمػكضة ) جسػاؿ دمحم سػعضج 
 (. 73ـ , ص 1992الخصضب , 

ـ القضػػاـ بسيشتػػو, كاالفتقػػار إلػػى الكفايػػة كالحسػػاس كاإلرادة تػػجفع السخػػجرات الفػػخد الستعػػاشي إلػػى عػػج
لتحقضػػق كاجباتػػو مسػػا يػػجفع السدػػؤكلضغ عشػػو بالعسػػل إلػػى شػػخده مػػغ عسمػػو كتغخيسػػو غخامػػاٍت ماديػػة 

إلػػى اإلثػػخ االجتسػػاعي ” Wolfككلػػف “العػػالع  تتدػػبُب فػػي اخػػتبلِؿ دخمػػو. كفػػي ىػػحا السجػػاؿ أشػػار
بالبخازيػل, عمػى عػجٍد مػغ “” Recifeشبػاء العقمػضغ فػي مجيشػة لئلدماف في تجخبتو مع ثبلثػة مػغ األ

متعاشي السخجرات, كقج تبػضغ أف ىػؤالء السػجمشضغ كػانػا مػضػع ثقػٍة كانيػارت, كقػج تػأثخت أخبلقيػع 
ككفاءتيع اإلنتاجضة, كانيػارت عبلقػاتيع بػدمبلئيع, بدػبب السخػجر, كتحػلػػا إلػى أشػخاٍص يفتقػخكف 

كاإلرادة, باإلضػػافة إلػػى اإلىسػػاؿ الػاضػػح فػػي مطيػػخىع كمذػػاعخىع إلػػى الصاقػػة السيشضػػة, كالحسػػاس 
 (. 70-69, ص ص  2008العجائضة تجاه االبغ)عمي بغ اليجاية , أحسج بغ عبج الخحسغ ,

يؤدؼ تعاشي السخجرات إلػى ىبػػط مدػتػػ أخػبلؽ متعاشضيػا, فضػؤدؼ بيػع إلػى حػِب الػحات, كعػجـ 
عف اإلرادة, كإىسػػػاؿ الػاجبػػػات العائمضػػػة, كالتشكػػػخ الذػػػعػر بالسدػػػؤكلضة, كاالسػػػتيتار بالػاجػػػب, كضػػػ

 .لسبادغ األمانة كالذخؼ
يدبب اإلدماف عمى السخجرات لمسجمغ نقائز كعاىاٍت جدضسة, كعقمضة, كخمقضة, تتشقػل غالبػًا إلػى 
ذريتو, فاإلدماف لو أثٌخ في سعادة الفخد كاآلسخة كشقائيا, ككحلظ لو ارتباٌط كثضق باإلجخاـ, فجخيسػة 

تكػػف نتضجػة لتيػضج حػادث مػغ تعػاشي السخػجرات, أك أضػصخٌب عقمػي متدػبب عػغ اإلدمػاف  ما قػج
السػػدمغ, أك حػػادث مػػغ حالػػة الفقػػخ التػػي سػػببيا اإلدمػػاف, أك لمخغبػػة فػػي  الحرػػػِؿ عمػػى السخػػجر 

 بصخيٍق غضخ مذخكع .
كاتيع إف متعػػاشي السخػػجرات يعصػػػف السثػػل الدػػضئ ألفػػخاد أسػػختيع فيػػع غالبػػًا مػػا يشدػػاقػف كراء نػػد 

كغخائػػدىع األكلضػػة التػػي تحكسيػػا اإلرادة أك الطػػخكؼ العاديػػة, كذلػػظ النعػػجاـ قػػجرتيع عمػػى الدػػضصخة 
 عمضيا كعمى الجكافع الكامشة في أنفديع.

يسشح السشذط أك السميػس جخأة غضخ شبضعضة تجفعو إلى التيجع عمى مغ ىػ أكبخ مشػو سػشًا كمقامػًا 
 (.106ـ , ص 2005ر. كإىانتو إىانات بالغة )كفضق صفػت مختا

كمػػغ اثارىػػا عمػػى الفػػخد كػػحلظ ضيػػػر الذخرػػضة القمقػػة التػػي تتدػػع بعػػجـ الرػػبخ, التعجػػل لؤلمػػػر, 
االستثارة الدخيعة, كىػحه الرػفات تعػخض صػاحبيا لمػقػػع فػي الخصػأ, كارتكػاب الدػمػؾ السشحػخؼ 

 أدماف السخجرات. مغ خبلؿ التعاشي أك
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 -:اثار السخجرات عمى اآلسخة - 2
تعػاشي السخػػجرات مػغ قبػػل أحػج أفػػخاد األسػخة إلػى زعدعػػة البشضػة االجتساعضػػة لؤلسػخة, كتخاجػػع يػؤدؼ 

أشخ التفاعل االجتساعي  بضغ أعزائيا خاصة اذا كاف اخج ركائد االسخة االب اك االـ , فتختمف 
 أبعاد تمظ اآلثار كنتائجيا بػاختبلؼ عزػػية الفػخد الستعػاشي داخػل األسػخة كػاألب أك األـ أك أحػج
األبشػػػاء, ككػػػحلظ نػعضػػػة مػػػادة السخػػػجر الػػػحؼ يػػػتع تعاشضػػػو, كمدػػػتػػ التعػػػاشي كفتختػػػو الدمشضػػػة ) د, 

 (.52ـ  , ص1996صالح الدعج , 
مػػغ أخصػػػخ آثػػار السخػػجرات ىػػػػ مػػا تػػؤدؼ إلضػػػو مػػغ تفكػػظ أسػػػخؼ, حضػػث تكثػػخ الخبلفػػػات كػػحلظ   

األسػػخية بدػػبب كثػػخة الستصمبػػات السالضػػة لمسػػجمغ كػػي يحرػػل عمػػى كفايتػػو مػػغ السػػػاد السخػػجرة, مسػػا 
 يؤثخ عمى الحالة االقترادية لؤلسخة, كقج ُرصج في العجيج مغ 

تصمػػب العػػػف مػػغ اآلخػػخيغ, بدػػبب كجػػػد فػػخد  الحػػاالت تحػػػؿ أسػػخ مضدػػػرة الحػػاؿ إلػػى أسػػخ فقضػػخة
 مجمغ بجاخميا.

باإلضػافة إلػػى ذلػظ, قػػج يقػػـػ مػجمغ السخػػجرات باإلقػجاـ عمػػى أفعػػاؿ مذػضشة, كاالعتػػجاءات الجشدػػضة 
 عمى أفخاد أسختو بدبب غضاب عقمو.

مػػغ اآلثػػار السػػجمخة أسػػخًيا التػػي تشػػتج عػػغ اإلدمػػاف أيًزػػا, ىػػػ كقػػػع الصػػبلؽ بػػضغ الػػدكجضغ بدػػبب 
إدماف أحجىسا لمسخجرات, أك بدبب الخبلفات التي تحجث بضشيسا حاؿ اكتذاؼ كقػػع أحػج أبشائيسػا 

 في فخ اإلدماف.
كػػل مػػا سػػبق ذكػػخه مػػغ آثػػار السخػػجرات الدػػمبضة فػػي أسػػخة كاحػػجة, إذا تكػػخر حجكثػػو فػػي مجتسػػع مػػا, 

تذػػاع فضػػو  سػػضكػف نتػػاج ذلػػظ بػػالصبع مجتسػػع ضػػعضف كغضػػخ متػػخابط, قمضػػل اإلنتػػاج, معػػجكـ األمػػغ,
 الجخيسة كاألفعاؿ الفاحذة.

 -اثار تعاشي السخجرات عمى السجتسع : -3
اف أىػػػػع آثػػػػار السخػػػػجرات مجتسعًضػػػػا:يعتبخ إدمػػػػاف السخػػػػجرات أحػػػػج أىػػػػع العػامػػػػل النتذػػػػار البصالػػػػة , 
فتعػػاشي السخػػجرات ىػػػ أحػػج عػامػػل انتذػػار الجػػخائع فػػي السجتسعػػات, حضػػث بضشػػت دراسػػة قػػاـ بيػػا 

% مػػغ الدػػجشاء بالػاليػػات الستحػػجة األمخيكضػػة قػػج 70مخيكػػي لجراسػػة اإلدمػػاف أف السعيػػج الػػػششي األ
سػجشاء مػغ مختكبػي جػخائع  4مغ أصل  1قامػا بتعاشي السخجرات بذكل مشتطع قبل سجشيع, كأف 

 عشف ارتكبػا جخائسيع تحت تأثضخ السخجرات.
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أحضاًنػا حػضغ يفتقػخ إلػى السػاؿ  كثخة حػادث الدخقة كالقتل, فقج يمجأ السجمغ إلػى الدػخقة كربسػا القتػل
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـز لذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاء حاجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ السخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجرات )الذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة الجكلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمسعمػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات : 

https://www.thecabinarabic.com.) 
 السبحث الخابع 

 في تفديخ كالحج مغ ضاىخة السخجرات الجيػد العمسية كالجكلية
 -السيتسة بتفديخ تعاشيالسخجرات :الشطخيات  - أكل

ىشػػػاؾ عػػػجد مػػػغ الشطخيػػػات الػػػى اىتسػػػت بتفدػػػضخ ضػػػاىخة االدمػػػاف كحاكلػػػت اف ترػػػل الػػػى  العػامػػػل 
 السؤدية لتعاشي السخجرات كالتي مغ بضشيا :

 -التفديخ الػراثي : -
 يفدخ ىحا االتجاه ضاىخة إدماف العقاقضخ بأنيا عسمضة ك ا رثضة الشظ فضيا ,فإدماف

ات كمزاعفاتو يديجاف في أسخ السجمشضغ برػرة خاصػة ,فقػج أسػفخت نتػائج الجراسػات التػي السخجر 
عمى التػائع عمى أف الذػقضقضغ يتذػابياف فػي عػاداتيع لتشػاكؿ السخػجرات أكثػخ مػغ الذػقضقضغ  أجخيت
كأكضػػحت نتػػائج الجراسػػات التػػي اىتسػػت بػػالتبشي أف األشفػػاؿ الػػحيغ يػلػػجكف لػالػػجيغ  التػػػأمضغ خغضػػ
السخجرات كلكغ يتبشػف مغ قبل كالجيغ مجمشضغ عمى السخجرات لع يطيخكا زيػادة  جمشضغ عمىغضخ م

األشفاؿ الحيغ يػلجكف لػالجيغ مػجمشضغ عمػى السخػجرات كيتبشػػف مػغ قبػل  في معجالت اإلدماف ,أما
اإلدمػاف عمػى السخػجرات تديػج أربػع إلػى خسػذ مػخات عػغ األشفػاؿ  آباء غضخ مجمشضغ فإف معػجالت

 السػلػديغ غضخ مجمشضغ عمى السخجرات .
 -التفديخ الفديػلػجي : -

كآثػاره عمػى البػجف  تشدػحب اىتسامػات ىػحا االتجػاه أساسػا إلػى البشػاء الكضسضػائي لمسخػجر مػغ ناحضػة,
مغ ناحضة أخخػ ,كسا ييتع ىحا االتجاه بتفدضخ كضفضة حجكث االعتساد عمى عقار ما,كبيػحا الرػجد 

 خ بذػػكل شبضعػػػي لتدػػػكضغ آالمشػػا ,ككسػػػا يفدػػخ ىػػػحا االتجػػاه اإلدمػػػاف عمػػػىفيشػػاؾ مػػػػاد يفخزىػػا السػػػ
أساس كجػػد نػػعضغ مػغ السدػتقببلت عمػى غذػاء جػجار الخمضػة العرػبضة :مدػتقببلت دكائضػة يػؤدؼ 

العقػػار إلػػى مفعػلػػو الػػجكائي ,كمدػػتقببلت سػػاكشة كغضػػخ نذػػصة ال تتفاعػػل مػػع العقػػار  تفاعميػػا مػػع
تسخة إلػػػػى تشذػػػػضط األخضػػػػخة )مدػػػػتقببلت سػػػػاكشة( كتتحػػػػػؿ إلػػػػى برػػػػفة مدػػػػ ,كيػػػؤدؼ تشػػػػاكؿ العقػػػػاقضخ

الفػػخد إلػػى جخعػػات متدايػػجة مػػغ العقػػار كػػي تدػػبب نفػػذ  مدػػتقببلت دكائضػػة مسػػا يػػؤدؼ إلػػى حاجػػة
العقػار تشذػط السدػتقببلت الدائػجة كتػؤدؼ إلػى  السفعػؿ لمعقار ,كعشػج اإلقػبلع السفػاجئ عػغ تعػاشي

https://www.thecabinarabic.com/
https://www.thecabinarabic.com/
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األعػخاض نفدػضة أك بجنضػة ,معتجلػة  سكغ أف تكػف ىػحهضػاىخ غضخ شبضعضة مثل األرؽ كاليمػسة كي
الشفدػػػػي لمفػػػػخد كالبضئػػػػة  أك شػػػػجيجة قرػػػػضخة أك شػيمػػػػة ,كيعتسػػػػج ذلػػػػظ عمػػػػى العقػػػػار كالفػػػػخد كالتكػػػػػيغ

 كالطخكؼ االجتساعضة .
 -تفديخ الشطخية الدمػكية :

سػػػخت تػػخػ كجيػػة نطػػػخ الدػػمػكضة أف إدمػػػاف العقػػاقضخ أك التعػػػػد عمضػػو ىػػػ نػػػػع مػػغ العػػػادة التػػي ر 
جػػدءا مػػغ نطػػاـ حضػػاة السػػجمغ كيرػػعب الػػتخمز مشيػػا ,كقػػج رسػػخت ىػػحه العػػادة كقػيػػت  كأصػػبحت

فيشػػػاؾ  كالسذػػػاعخ اإليجابضػػػة التػػػي تطيػػػخ لػػػجػ الستعػػػاشي فػػػي حػػػاؿ التخػػػجيخ, تحػػػت تػػػأثضخ الشذػػػػة
كيحػػجث فضيػػا أعػػخاض لبلندػػحاب فػػي حػػاؿ االنقصػػاع دافػػع ججيػػج  عقػػاقضخ تخمػػق اعتسػػادا فدػػضػلػجضا

التػػي عاناىػػا حضشسػػا  األعػػخاضض االندػػحاب كآالمو,فالسػػجمغ حػػضغ يتػػحكخ خاأعػػ كىػػػ الخػػػؼ مػػغ
تجشب االبتعاد عغ العقار كتػخاه يعسػل عمػى أف  انقصع عغ العقار أك تأخخ عشو يشذأ لجيو استجابة

يتػػػػافخ لػػػو فػػػي كػػػل كقػػػت ألف العقػػػار أصػػػبح لػػػو األمػػػغ كالسمجػػػأ) كالسػػػبلذ . )عػػػبلء الػػػجيغ كفػػػافي, 
 . (346, ص 2012

 -الحمػؿ الجكلية الخامية لمحج مغ ضاىخة السخجرات : -ياا ثان
تعسػل الجيػػػد الجكلضػة كالسحمضػػة مػغ اجػػل الحػج مػػغ ىػحه الطػػاىخة كبػضػع عبلجػػات ليػا كذلػػظ لمحػػج 

كيػػاتي التقخيػػخ التػػالي ليػػحه  مػػغ انتذػػارىا بػػضغ اكسػػاط السجتسػػع خاصػػة بػػضغ الذػػباب فػػي  السخاىقػػة
الػػجكلي عمػػى نحػػػ حاسػػع لمتػصػػل إلػػى  خَّؾ فضػػو السجتسػػعفػػي كقػػت تَحػػ 2017الجيػػػد  تقخيػػخ عػػاـ 
ُسبُل السزي قُجما مغ أجل العسل السذتخؾ فػي حػل ىػحه السذػكمة .فالػثضقػة  تػافق في اآلراء بذأف

االستثشائضة لمجسعضة العامة, التي ُعقجت العاـ الساضي  الختامضة التي اعُتسجت باإلجساع في الجكرة
رات  بذػػأف ممسػسػػة مػػغ أجػػل تشفضػػح ُنُيػػج  تػصػػضة 100العالسضػػة, تتزػػسغ أكثػػخ مػػغ مذػػكمة السخػػجِّ

رات العالسضة كمػاجيتيا متػازنة كشاممة كمتكاممة  عمى نحػ فعَّاؿ. لمترجؼ لسذكمة السخجِّ
رات, فػػي دكرتيػػػا ,  2017الدػػػتضغ السعقػػػدة فػػػي مػػػارس  كعػػبلكة عمػػػى ذلػػػظ, اعتسػػجت لجشػػػة السخػػػجِّ

ز 1/  0ٙالقخار  كىػػ  ,2019اـ بتشفضح الػثضقة الختامضة, كرسع السدار صػب عاـ االلتد  الحؼ عدَّ
رات  2009لعػػػاـ  التػػػاريخ السدػػػتيجؼ فػػػي اإلعػػػبلف الدضاسػػػي كخصػػػة العسػػػل بذػػػأف مذػػػكمة السخػػػجِّ

ز العسػػل صػػػب تحقضػػق األىػػجاؼ كالغايػػات الستفػػق عمضيػػا فػػي خصػػة العسػػل . كيبػػضِّغ  العالسضػػة, كعػػدَّ
رات العػػػالسي  الكثضػػػخ مػػػغ العسػػػل الػػػحؼ يتعػػػضَّغ القضػػػاـ بػػػو  ضػػػػح أفَّ ىشػػػاؾـ بػ 2017تقخيػػػخ السخػػػجِّ
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رات عمػى صػعضج الرػحة لسعالجة األضخار كالتشسضػة كالدػبلـ كاألمػغ فػي  الكثضخة التي تدػببيا السخػجِّ
 جسضع مشاشق العالع.

رات تدػػبب ر أفَّ السخػػجِّ الػػف حالػػة كفػػاة مبكػػخة,  190مػػا ال يقػػل عػػغ  فعمػػى الرػػعضج العػػالسي, ُيقػػجَّ
كيسكػػػغ مبلحطػػػة اآلثػػػار  تجشبيػػػا, ُيعػػػدػ أغمبيػػػا إلػػػى تعػػػاشي السػػػؤثخات األفضػنضػػػة. يسكػػػغمعطسيػػػا 

رات عمى البذػخية  الرحة أيزًا في حاالت اإلصابة بفضخكس نقز السشاعػة الخىضبة لتعاشي السخجِّ
رات.كال يػػداؿ يشبغػػي القضػػاـ بػػالكثضخ لزػػساف تسكػػضغ  كالتيػػاب الكبػػج كالدػػل السختبصػػة بتعػػاشي السخػػجِّ

خػػجمات الػقايػػة كالعػػاج كالخعايػػة  اص,بسغ فػػضيع الدػػجشاء, الػػحيغ ىػػع فػػي أمػػّذِ الحاجػػة إلػػىاألشػػخ
األدلػػة العمسضػػة, مػػغ االسػػتفادة بضُدػػخ مػػغ تمػػظ الخػػجمات.ككسثاؿ عمػػى ذلػػظ,  الفعالػػة كالسدػػتشجة إلػػى

التياب  الحاجة إلى تعجضل ُسُبل الػصػؿ إلى العاج مغ مخض يدمط تقخيخ ىحا العاـ الزػء عمى
رات بكثضػػخ تػػأثضخ  , كىػػػ مػػخض يفػػػؽ تػػأثضخه الدػػمبيCبػػج مػػغ الشػػػع الك عمػػى صػػحة متعػػاشي السخػػجِّ

 السشاعة البذخية اإليجز عمضيع.كقج تخكَّد االىتساـ الحؼ أُبجؼ في اآلكنة األخضخة عمى فضخكس نقز
غ التقخيػخ, الججيػجة. كمػع ذلػظ, ككسػا يبػضِّ  التيجيجات التي يذكميا السضثامفضتامضغ كالسؤثخات الشفدانضة

رات تذػكل شػػاغل  الكػكػايضغ كالسػؤثخات األفضػنضػة آخػح فػي االزديػاد. كال تػداؿ فإفَّ صشع ىػحه السخػجِّ
 ُتحكخ عمى قخب انتياء أزمة السؤثخات األفضػنضة. خصضخة, كال تػجج شػاىج

رات العالسي  قات بدائخ أشكاؿ الجخيسة السشطسة كالتجف أيزا الربلت 2017كيتشاكؿ تقخيخ السخجِّ
الستاحػػة, كيدػػمط الزػػػء  السذػػخكعة كالفدػػاد كاإلرىػػاب. كىػػػ يدػػتشج إلػػى أفزػػل األدلػػة السالضػػة غضػػخ

مػغ البحػػث فػي ىػحه السجػاالت. كُتعػِخب الػثضقػة الختامضػة لمػجكرة  أساسا عمى ضخكرة إجػخاء السديػج
رات العالسضػة كقػخارات مجمػذ األمػغ االستثشائضة لمجسعضة العامة عػغ القمػق إزاء  بذأف مذػكمة السخػجِّ

ػار رات, إلػى جانػب األشػكاؿ األخػخػ لمجخيسػة تخبُّح الجساعات اإلرىابضة مػغ االتجِّ السشطَّسػة  بالسخػجِّ
 (. 4, ص www.unodc.org/wdr2017عبخ الػششضة) الذبة الجكلضة لمسعمػمات :

 -الجيػد السحمية في الحج مغ ىحه الطاىخة : -ػ ثالثاا 
الجيج الحؼ تبحلػو السؤسدػات المضبضػة الخسػسضة كغضػخ الخسػسضة عمػى كنقرج بالجيػد السحمضة ىي    

حمحمػػػة ىػػػحه السذػػػكمة سػػػػاء بالجراسػػػات اك بػاسػػػصة العبلجػػػات عبػػػخ مؤسدػػػات صػػػحضة تعػػػالج مػػػغ 
 خبلليا الذباب السجمشضغ عمى التعاشي في السخجرات .

يػا مخترػػف بعس كرش العسػل كالسحاضػخات التػعػيػة الذػبابضة بجيػػد فخديػة خالرػة, يقػـػ ب   
في بعس مؤسدات السجتسع السجني في لضبضا, مع بعس البخامج اإلعبلمضة كعبخ مشابخ السداجج, 
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ىػػي حسػػبلت ىػػجفيا التػعضػػة لمحػػج مػػغ خصػػػرة السخػػجرات كتعاشضيػػا كالستػػاجخة بيػػا كاإلدمػػاف عمضيػػا, 
لػسػػائل كالسعاىػج كالجامعػػات كمقػػار أعسػاليع. كىػػي أىػع كأنجػػع ا تدػتيجؼ شمبػػة كشالبػات السػػجارس

لحج اآلف كالتي تديع بذػكل متػاضػع جػجا فػي التقمضػل مػغ خصػػرة آفػة السخػجرات, فػي غضػاب يكػاد 
يكػػػف  كامػػػل تقخيبػػػا لسؤسدػػػات الجكلػػة الخسػػػسضة كالتػػػي كإف كجػػػجت فبذػػكل محتذػػػع جػػػجًا, فػػػي ضػػػل 
التػي غضاب اإلمكانضػات الساديػة, كالػسػائل السدػاعجة, كانعػجاـ األمػغ كاألمػاف كعػجـ تفعضػل القػػانضغ 

تجػـخ التعػاشي كاالتجػار بالسخػجرات, كضػعف السحػاكع السخترػة بػالشطخ فػي ىػحه القزػايا, كعػجـ 
تػػػفخ الزػػسانات التػػي تكفػػل كتحسػػي الذػػخشي كالقاضػػي كمػػأمػر الزػػبط القزػػائي كرجػػل األمػػغ 
كحتػػى السػػػاشغ الػػحؼ يخغػػب فػػي التعػػاكف مػػغ أجػػل اإلبػػبلغ عػػغ السػػخكجضغ ليػػحه اآلفػػة أك يدػػعى 

كػػشيع يخػػافػف عمػػى حضػػاتيع التػػي تيػػجدىا السضمضذػػضات كالعرػػابات اإلجخامضػػة السشطسػػة لسػاجيتيػػا, ل
 كالتي سصػتيا أعمى مغ سصػة الحكػمة كمؤسداتيا األمشضة كالخقابضة كالقزائضة.

اماـ ىحه الطاىخة االفة حاكلشا مغ خبلؿ ىحا البحث كستخررضغ بعمع الدػسضػلػجضا كفي خاتستو 
االجتساع في التقمضل مغ ىحه الطاىخة لخصػرتيا عمى شباب زىخة االمو اف نقجـ رؤية عمع 
 كمدتقبميا الػاعج .

 االخخ في شيء: خالرة القػؿ فإف االرقاـ كالجراسات تػضح أمخيغ أساسضضغ ال يشاقس أحجىسا
 االكؿ: أف الجيػد السبحكلة لسكافحة السخجرات كبضخة عمى السدتػيات جسضعيا .

التي تؤرؽ العالع,  ت السعتسجة لع تشجح إلى آالف في الحج مغ ىحه السذكمةالثاني: أف الدضاسا
 كاال يدتثشى أحج.

 -الخالصة:
لمػقايػػة مػػغ انتذػػار ىػػحه الطػػاىخة االفػػة بػػضغ اكسػػاط الذػػباب خاصػػة فػػي سػػغ السخاىقػػة كالتػػى باتػػت 

بحػث بدػبل مشتذخة كسط الحكػر كالبشػات فػي ىػحه الدػغ الحخجػة مػغ العسػخ , رايشػا اف نخػتع ىػحا ال
العبلج كالػقاية مغ ضاىخة تعاشي السخػجرات فيػي تحتػاج إلػى بعػس الخصػػات التػي تدػاعجؾ فػي 

 -إقشاع السجمغ  بالعبلج كالتخمز مغ إدمانو السخجرات كىي كالتالي :
 ػػ في البجاية يجب أف تتعخؼ عمى اإلدماف, كنػع السخجر الحؼ يتعاشاه كتأثضخه عمى الجدع.

ى نقاط الزعف كالقػة لجػ أبشظ السجمغ, حتى تدػتصضع التعامػل معػو بذػكل ػػ يجب أف تتعخؼ عم
 صحضح.
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ػػ ال تدتخجـ أسمػب اليجػـ كالمػـ ألنو ال يججؼ نفعا, كلكغ مغ السحتسل أف يجعمو أكثخ عربضة 
 كانفعاؿ.

ػػػ تػػػدد إلضػػو كأخبػخه بكػػل ثقػػة أنػظ عمػػى عمػػع بإدمانػو, كلكػػغ يجػػب أف تستمػظ دلضػػل حتػػى ال يدػػتصضع 
 كحب كالسخاكغة.ال

ػػ ال تسشحو األمػاؿ ميسا تػسل إلضظ, ألنو سضقػـ بذخاء السخجر, كال تتعػاشف مػع االعػحار الػاىضػة 
 التي يخمقيا.

حػػاكؿ تغضضػػخ نسػػط األمػمػػة كاألبػػػة إلػػى عبلقػػة صػػجاقة, حتػػى تدػػتعضج كدػػب الثقػػة, ألف السػػجمغ ال 
 يسكغ كدب ثقتو بديػلة.

التػي القائسػة اآلف, كأجعمػو يقػارف بضشيسا.شػجعو عمػى تمقػي العػبلج, ػػ  ذكخه بحضاتو الدػابقة كحضاتػو 
 كإنظ بسداعجتو كمدانجتو كال تتخمى عشو.

 ػػ  أشمب لو السداعجة الصبضة أك تػجو إلى أقخب مدتذفى عبلج إدماف.
 ػػ  ساعجه في استكساؿ رحمة عبلج اإلدماف كالعػدة إلى حضاتو الصبضعضة.

اإلعػبلـ السخئضػة كالسدػسػعة بػث التػعضػة البلزمػة لمسػخاىقضغ, كزيػادة كعػضيع ػػ يجب عمى كل كسائل 
عػػغ خصػػخ اإلدمػػاف, كاالسػػتخجاـ الدػػيء لؤلدكيػػة, باإلضػػافة إلػػى مشػػع عػػخض مذػػاىج تحتػػػؼ عمػػى 

 تعاشي السخجرات كتخكيجيا.
جػػػا دكر اآلبػػاء كاألميػات ال يقترػخ عمػى التخبضػػة فقػط, كلكػغ يجػب أف يخخ  ػػػ مػشح الثقػة كالتذػجضع

جضػػػل لجيػػػو ثقػػػة بشفدػػػو, يدػػػتصضع أف ال يتػجػػػو نحػػػػ السغخيػػػات مػػػغ السخػػػجرات كالكحػلضػػػات, ك أف 
 يبتعجكا عغ أصجقاء الدػء.
اسػػتخجاـ العشػػف كالقدػػػة, مػػع األبشػػاء يدػػبب التػجػػو إلػػى إدمػػاف السخػػجرات,  ػػػػ االبتعػػاد عػػغ العشػػف

 لة, دكف التحجث برػت عاًؿ.لحلظ يجب أف تتعامل بأسمػب ىادغ يتخممو الشقاش كالثقة الستباد
يجػػب عمضػػظ مػػغ حػػضغ آلخػػخ أف تخاقػػب أصػػجقاء أبشػػظ, حتػػى تتأكػػج مػػغ عػػجـ  ػػػػ  مخاقبػػة السػػخاىقضغ

 تعاشضو لمسخجرات, ألنو حتسًا األصجقاء يؤثخكف عمى بعزيع البعس بالدمب.
إذا كػػاف أبػػظ تطيػػخ عمضػػو عبلمػػات االكتئػػاب اك أؼ اضػػصخاب نفدػػي,  ػػػػ  شمػػب السدػػاعجة الصبضػػة

 يجب أف تداعجه في زيارة الصبضب الشفدي, حتى يتخمز مشو كال يمجأ إلى تعاشي السخجرات.
قج اتفق خبخاء االجتساع كعمساء الشفذ كالتخبضة كالسيتسضغ عمى أىسضة إشخاؾ السخاىق في  -كاخيخا 

يا السشاقذات العمسضة السشطسة التي تتشاكؿ عبلج مذكبلتو, كتعػيجه عمػى شػخح مذػكبلتو, كمشاقذػت
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مػػع الكبػػػار فػػي ثقػػػة تامػػػة كصػػخاحة, ككػػػحا إحاشتػػو عمسػػػًا بكػػػل األمػػػر التػػػى تتعمػػق بأثػػػار االدمػػػاف 
كالتعاشي لمسخجرات عغ شخيق التجريذ العمسي السػضػعي, حتى ال يقػع فخيدػة لمجيػل كالزػضاع 

 أك اإلغخاء مغ قبل مخكجضغ السخجرات بالتعاشي اك البضع  .
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دكر جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمية كتشطيع اجتساعي في الترجي لسذكمة السخجرات 
 في السجتسع الميبي مجيشة بشغازي  نسػذجاا 

 قدع عمع الجتساع. أستاذ مداعج / كمية اآلداب جامعة درنة  -د. دمحم بػبكخ دمحم الشحيمي
 محاضخ/ كمية اآلداب .جامعة شخابمذ .قدع عمع الجتساع. مداعج – أ. رفيعة ادمحم قحساف

 :  ممخز البحث
ىجؼ البحث  لئلجابة عغ  جسمة مغ التداؤالت كىي,  التعخؼ عمى أسالضب جياز مكافحة 
السخجرات كالسؤثخات العقمضة كتشطضع اجتساعي في الترجؼ لسذكمة السخجرات, التعخؼ عمى أىع 
األسباب الكامشة كراء انتذار كتفاقع مذكمة السخجرات مغ كجية نطخ العاممضغ بالجياز كتشطضع 

التعخؼ عمى أكثخ أنػاع السخجرات انتذارًا مغ كجية نطخ العاممضغ بالجياز باعتبارىع اجتساعي, 
خبخاء في ىحا السجاؿ, التعخؼ عمى أندب الػسائل لمحج مغ مذكمة السخجرات مغ كجية نطخ 
العاممضغ بالجياز كتشطضع اجتساعي, ككاف مجتسع الجراسة مغ العامضغ بجياز مكافحة السخجرات  

مفخدة   (n=160), ككاف حجع عضشة الجراسة 2019 – 2020زؼ, خبلؿ العاـ  بسجيشة بشغا
أعزاء الجياز مغ مجيشة بشغازؼ, كلمتحقق مغ األىجاؼ مضجانضًا تع إعجاد إستسارة استبضاف حدب 

 محاكر األىجاؼ, كتػصمت الجراسة الي الشتائج التالضة :
السخجرات في العسل ىي إمكانضة  . أف أىع اإلمكانضات التي يتع استخجاميا جياز مكافحة1

%(, ثع يمضيا 94الحاسب اآللي  تحرمت عمى السختبة األكلى مغ بضغ إجابات السبحػثضغ بشدبة )
%(, ثع كسائل االتراالت الكتخكنضة 76مباشخًة كجػد مبالغ مالضة في تديضل سضخ العسل بشدبة )

ت كافضة لدضخ العسل بشدبة %(, كفي السختبة الخابعة كجػد كسائل مػصبل59الحجيث بشدبة )
%(, كفي السختبة األخضخ بشدبة غضخ مؤيجة كجػد األجيدة العمسضة لمكذف عغ السخجرات 57)

. كسا أف أىع األسباب التي تسشع مغ استخجاـ الػسائل الحجيثة  في سضخ 2%(,  33بمغت )
سباب األخخػ  لع %(, أما األ76العسل  ججكؿ ىػ عجـ تػفضخ الكػادر الفشضة لدتخجاميا بشدبة )

. ككحلظ بضشت أف أىع األسالضب ذات أىسضة بشدبة لمجياز ىػ أسمػب 3تأتي بشدب مؤيجيو, 
مكافحة ضبط مختكبي السخجرات, يأتي في السختبة األكلى مغ بضغ إجابات السبحػثضغ  بشدبة 

سمػب العبلج %(, ثع  أ69%(, ثع يمضو مباشخًة أسمػب السشع ببخامج التػعضة كالػقاية بشدبة )91)
%(, كفي السختبة الخابعة أسمػب التعاكف الجكلي مع أجيدة 63لخعاية ضحايا السخجرات بشدبة )
%(, يأتي أسمػب التعاكف مع أجيدة األمغ داخل الجكلة 51مكافحة السخجرات األخخػ بشدبة)
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تضب . كبضشت ايزًا بأف ضعف الػازع الجيشي يأتي في التخ 4%(, 42بشدبة غضخ مؤيجيو شكمت )
األكؿ مغ بضغ أىع األسباب االجتساعضة التي تؤدؼ إلى انتذار ضاىخة السخجرات تعاشضًا كتجارة 

%(, بضشسا جاء في التختضب الثاني عجـ شغل أكقات الفخاغ  90كأدمانًا في مجتسعشا المضبي بشدبة )
يمضيا في %(, ك 73كأحج األسباب االجتساعضة التي تؤدؼ إلى انتذار ضاىخة السخجرات  بشدبة )

%(, أما 69%(, كفي التختضب الخابع التفكظ األسخؼ بشدبة )72التختضب الثالث البصالة بشدبة )
%( كأحج األسباب االجتساعضة السؤدية إلى انتذار 63في السختبة الخامدة يأتي الفقخ بشدبة)

ألسباب ضاىخة السخجرات,  كفي السختبة الدادسة يأتي الدكغ في األحضاء العذػائضة مغ بضغ ا
السؤدية إلى انتذار ضاىخ السخجرات مغ كجية نطخ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات كفي 

. كسا أكضحت 5%( . 18السختبة األخضخة يأتي  االنفتاح االقترادؼ بشدبة غضخ مؤيجة شكمت )
عشا الجراسة, أف الخسػر تأتي في السختبة األكلى مغ بضغ أكثخ أنػاع السخجرات  انتذارًا في مجتس

%(, كيمضيا األقخاص تحرمت عمى السختبة الثانضة بشدبة مخفزة كانت 60المضبي بشدبة بمغت)
%(  ك اليخكيغ تحرل ندبة مشخفزة 16%(, كحلظ الحذضر  تحرل عمى ندًبة شكمت )20)

.أكضحت الجراسة كحلظ  أف 6%( . 0%(, أما الكػكايضغ لع يتحرل تأيضج بشدبة )4ججًا شكمت )
غ أعزاء الجياز كتشطضع اجتساعي  يخكف  أف االىتساـ بالتػعضة يأتي مغ أكؿ %( م81بشدبة )

%(, 65الػسائل لمحج مذكمة السخجرات, كيمضو في السختبة الثانضة االىتساـ بالتػعضة الجيشضة بشدبة)
%(, أما في السختبة الخابعة 61كفي السختبة الثالثة تذجيج العقػبة عمى تاجخ السخجرات بشدبة )

%(, كفي 59سضمة القزاء عمى البصالة مغ بضغ كسائل الحج مغ مذكمة السخجرات بشدبة)تأتي ك 
%( . كمغ خبلؿ الشتائج تع عخض 56السختبة الخامدة تأتي كسضمة القزاء عمى  الفقخ بشدبة)

مجسػعة مغ التػصضات مغ الباحثضغ أىسيا: تػصي الجراسة جيات االختراص بالعسل عمى 
السخئضة كالسدسػعة كالسحاضخات بأىسضة دكر جياز مكافحة السخجرات  إقامة الشجكات كالبخامج

كالسؤثخات العقمضة, في  الترجؼ لطاىخة  السخجرات, كتحقضق الزبط االجتساعي, كسا تػصي 
الجراسة جيات االختراص, بتػعضة الشاس مغ خبلؿ كسائل اإلعبلـ بخصػرة أضخار السخجرات 

 مى الفخد كالسجتسع كاألسخة  .الشفدضة كاالجتساعضة كاالقترادية ع
تػصي الجراسة كحلظ  بأف يكػف ىشاؾ تعاكف إيجابي بضغ أعزاء الزبط الخسسي كغضخ الخسسي, 
في مػاجية ضاىخة السخجرات, كتػصي الجراسة أيزًا مؤسدات مكافحة السخجرات بأف تقػـ بأداء 
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مؤسدات الزبط غضخ  دكرىا كسا ىػ متػقعة مشيا قانػنًا حتى التجعل الشاس يمتجئػف إلى
 الخسسضة في كل األمػر في عرخ السجنضة .

تػصي الجراسة جيات االختراص بالعسل مغ خبلؿ كسائل االعبلـ, بسخاشخ تعاشي 
 السخجرات, كآثاره عمى زيادة الشداعات  بضغ الذباب, كمسارسة الخذيمة بكل أنػاعيا .

في ضػء البشاء االجتساعي العاـ, تػصي الجراسة مؤسدات مكافحة السخجرات, بأداء كضائفيا 
 حتى اليحجث خمبًل في الشطاـ .

تػصي الجراسة مؤسدات الزبط الخسسضة مغ مخاكد شخشة, كنضابة كقزاء, بالتعاكف كالتساسظ 
مع جياز مكافحة السخجرات بعضجًا عغ السؤثخات غضخ السػضػعضة, مغ أجل السحافطة عمى تػازف 

 السجتسع .
زاء كأعزاء السحكسة بعجـ تأخضخ صجكر أحكاميع, كخاصة في جخائع تػصي الجراسة رجاؿ الق

بضع كتخكج السخجرات, حتى التفدح السجاؿ لسداعي الجفاع  حفاضًا عمى الحق العاـ, كزيادة 
 الزبط في السجتسع .

تػصي الجراسة بالعسل عمى تفعضل دكر السؤسدات التخبػية  في نذخ الػعي الثقافي بضغ ابشائشا 
ىع عمى التخكيج  لسخجرات مغ خبلؿ شبكات التػاصل االجتساعي, كتػصي الجراسة في إبتعاد

كحلظ أعزاء جياز مكافحة السخجرات, البعج عغ التحضد كعجـ الججية في أحكاميع, كااللتداـ 
دكف تجخل أؼ اتجاه آخخ, كتػصي الجراسة أيزًا بأف يكػف ىشاؾ اجتساع يزع كبار رجاؿ 

ي كغضخ الخسسي بالسشصقة الذخقضة, كالتي تعج مجيشة بشغازؼ  حالة الجيغ, كرجاؿ الزبط الخسس
مشيا رفع الغصاء االجتساعي عمى كل تاجخ لمسخجرات, كآخضخًا تػصي الجراسة جيات 
االختراص بسجػ خصػرة تعاشي السخجرات عمى عقػؿ الذباب, عمى إعاقة حخكة التشسضة 

ئج الجراسة كتػصضاتيا, يقتخح الباحثضغ إجخاء البذخية,  االجتساعضة,  كاالقترادية, في ضػء نتا
دراسات مدتقبمضة في السػضػعات التالضة : دراسة حػؿ الخضاء الػضضفي لمعاممضغ بجياز مكافحة 
السخجرات كالسؤثخات العقمضة كأثخه عمى أداىع, دراسة حػؿ دكر جياز البحث الجشائي في مكافحة 

 جخيسة السخجرات في السجف المضبضة .
 لسقجمة :  ا - 1 

يختمف اإلنداف عغ باقي السخمػقات في كثضخ مغ األمػر فيػ يفتقج القػة التي تتستع بيا بعزيا 
لحلظ كاف عمى اإلنداف أف يعػض ضعفو الفضديقي مغ خبلؿ عسمضات التعاكف مع بشي جشدو 
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لتحقضق األىجاؼ كالسرالح السذتخكة التي يشذجىا كمغ أجل الػصػؿ إلى ىحا السصمب فإف 
 (1لحاجة إلى التشطضع االجتساعي كانت ضخكرية كممحة )ا

كتخجع ضخكرة التشطضع االجتساعي إلى أف اإلنداف بصبضعتو كسا يقػؿ عمساء االجتساع مخمػؽ 
اجتساعي كأف الشاس يتعاكنػف بيجؼ الجفاع عغ أنفديع كتحقضق أىجافيع, كفي ضل ىحه العسمضات 

رند ( يكػنػف عادات اجتساعضة كنطسًا تحجد سبل االجتساعضة كسا يقػؿ عالع االجتساع ) با
حضاتيع كتشطع معامبلتيع في الحضاة كتكػف بسثابة دستػر يخجعػف إلضو في كل مذكمة مغ 

 (2مذاكميع  )
كحضث إف الحضاة االجتساعضة ال يسكغ أف تدتسخ دكف كجػد قجر معضغ مغ التشطضع االجتساعي 

جتساعضة السذتخكة كالدساح بقجر معضغ مغ تحقضق الحؼ يأخح في االعتبار تحقضق األىجاؼ اال
 ( .3تصمعات األفخاد كاحتضاجاتيع دكف إضخار بأمغ كاستقخار السجتسع  )

كأخضخًا البج أف نزع بضغ أعُضششا أف تحمضمشا ألؼ مشطسة اجتساعضة ميسا كانت أغخاضيا سضقػدنا 
كعمى الػجو السصمػب البج ليا مغ إلى حقضقة ىامة كىي أف ىحه السشطسة لكي تقػـ بجكرىا عسمضًا 

االعتساد عمى العجيج مغ األنطسة االجتساعضة كالسؤسدات األخخػ في السجتسع, فإف أية مشطسة 
اجتساعضة تختبط بصخيقة أك بأخخػ بالشطخية االجتساعضة التي يجيغ بيا السجتسع ككل بسعشى أف 

رج أك بجكف قرج بالشطخية أىجاؼ السشطسة كتخكضبيا كأنساط الدمػؾ فضيا ىي متأثخة بق
 ( 4االجتساعضة العامة التي ارتزاىا السجتسع لشفدو )

كلضبضا كغضخىا مغ الجكؿ فيي أيزًا تأثخت بسذكمة السخجرات نطخًا لسػقعيا الجغخافي الحؼ يخبط 
بضغ السذخؽ العخبي كمغخبو ككحلظ قخبيا مغ الجكؿ السشتجة لمسخجرات ككحلظ السدتيمكة فيي تعج 

 يسًا يخبط بضغ أفخيقضا كأكركبا .جدخًا م
كرغع الجيػد السبحكلة مغ قبل الحكػمات في مختمف دكؿ العالع لسحاربة ىحه اآلفة بأبعادىا 
السختمفة كمحاكلة القزاء عمضيا إال أف ىحه السذكمة الزالت تذكل قمقًا كاضحًا عمى حضاة 

 السجتسعات البذخية . 

                                                           
 . 189, ص 2009. إبخاىضع أبػ الغار, عمع االجتساع القانػني كالزبط االجتساعي, القاىخة, مكتبة نيزة الذخؽ  ,1
 .  189. نفذ السخجع, ص 2
 . 49, ص 2008. مداعج بغ إبخاىضع الحجيثي, مبادغ  عمى االجتساع الجشائي, الخياض, مكتبة العبضكاف ,3
 .  46ػ  45.عمي الحػات, مخجع سابق, ص 4
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لسدتسخ في عجد جخائع السخجرات كمحاكلة الخفس مشيا لحلظ كل ما نأمل فضو ىػ كقف التدايج ا
إلى أقل درجة مسكشو, كتتػقف كفخة السخجرات عمى مجػ ججية كفاعمضة إجخاءات السكافحة في 

 الجكؿ السشتجة لمسخجرات كأيزًا عمى مجػ التعاكف بضغ ىحه الجكؿ . 
مسي حتى يسكغ فيسيا فيسًا كبشاًء عمى ما تقجـ ذكخه فإنو البج مغ تشاكؿ ىحه السذكمة بأسمػب ع

 دقضقًا يداعج عمى الترجؼ ليا بكافة الجيػد .
كمغ ىشا يخػ الباحثضغ ضخكرة القضاـ بجراسة ىحه السذكمة دراسة عمسضة مػضػعضة كذلظ بإلقاء 
الزػء عمى حجع ىحه السذكمة كأسبابيا كأثارىا كأبعادىا السختمفة كدكر جياز مكافحة السخجرات 

ة باعتباره تشطضسًا اجتساعضًا يدعى إلى محاربة ىحه اآلفة كالترجؼ ليا بكافة كالسؤثخات العقمض
 الػسائل .

 مذكمة الجراسة :  -2
تعج مذكمة السخجرات مغ السذكبلت االجتساعضة الخصضخة التي استحػذت عمى اىتساـ كبضخ مغ   

قبل السؤسدات كاليضئات القائسة عمى مػاجيتيا, فيي مغ السذكبلت التي ال يختمف حػؿ 
خصػرتيا عاقبلف, لسا بضشتو التقاريخ كاإلحرائضات كالػقائع مغ أضخار تدببيا لكل مغ الفخد 

السجتسع, فقج أصبحت مغ السذكبلت العالسضة التي تعاني مشيا كل السجتسعات فبل يكاد كاألسخة ك 
 يخمػ مجتسع مغ انتذار السخجرات بضغ أفخاده . 

ذكخ أنو يرل عجد متعاشي الحذضر في العالع إلى  2018كفي التقخيخ العالسي لمسخجرات لعاـ 
يرل عجد متعاشي االمفضتامضغ ك  64ػ  16ممضػف شخز مغ الدكاف البالغ أعسارىع مغ  900
 ( 1ممضػف مغ متعاشي الكػكايضغ  ) 14ممضػف ك 16ممضػف كيرل متعاشي األفضػف إلى  26إلى 

ممضار دكالر سشػيًا كبمغ إنتاج الحذضر  700كيرل حجع االتجار العالسي بالسخجرات إلى حػالي 
كسضات السزبػشة مغ شغ  كبمغ إجسالي ال 40000إفخنجي حػالي  2018في العالع خبلؿ عاـ 

% كبمغ  7شغ أؼ أف ندبة ما تع ضبصو حػالي  5821ىحه السادة خبلؿ نفذ الدشة حػالي 
 ( 2شغ  )53شغ, كاليضخكيغ  4766إنتاج األفضػف في نفذ الدشة بحػالي 

                                                           
 .  1. التقخيخ العالسي عغ السخجرات, مخكد األمع الستحجة لئلعبلـ, لضبضا, شخابمذ, ص 1
. البعج األمشي لسذكمة السخجرات, مؤشخات ضاىخة السخجرات عالسضًا, السشطسة العامة لمذػباب كالخياضػة بالتعػاكف مػع جيػاز 2

 . 6, 4مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة, ص 
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فجخيسة السخجرات جخيسة دكلضة تتسضد بصابع تخصضصي كدقة في التشطضع يخصط النتذارىا 
التشطضع تزع جشدضات مختمفة, كلضبضا تعخضت مثل غضخىا مغ الجكؿ عرابات دكلضة محكسة 

لتفذي السخجرات كتمظ الطاىخة اليجامة باتت تيجد السجتسع البذخؼ بخمتو, فسغ خبلؿ اإلشبلع 
عمى الدجبلت كاإلحرائضات الستعمقة بالسخجرات نجج أف قزايا السخجرات في ازدياد مدتسخ 

إلى اإلحرائضات الستػفخة مغ خبلؿ اإلشبلع عمى التقخيخ  كسػؼ نحاكؿ في ىحا الرجد اإلشارة
 الدشػؼ لجخائع السخجرات السزبػشة لجػ الجياز . 

 2020ػ   2011( يبضغ ضبصضات الجياز خبلؿ الفتخة مغ  1ججكؿ رقع )

 الدشػات
عجد 
 القزايا

عجد 
 الستيسيغ

 مخجر الحذير
مخجر 
 الييخكيغ

مخجر 
 الكػكاييغ

 األقخاص

2011 1125 1809 3418 15 20 245478.5 
2012 1469 2253 7044 12 0 87047 
2013 1766 2763 4024 7 0 135154.5 
2014 1748 2598 3134 7 2 56482.5 
2015 2206 3162 4353 24 0 59153 
2016 2080 3016 11321 23 0 37664 
2017 2329 3348 18605 17 0 65235 
2018 2620 3855 11033 38 7 103761 
2019 3235 4661 15464 110 5 167438 
2020 3157 4444 23163 62 4 4264080 
 5221493.5 38 315 101559 31909 21735 السجسػع

كنبلحع مغ الججكؿ أف قزايا السخجرات في زيادة مدتسخة فبعج إف كاف عجد القزايا في سشة   
قزضة, ككحلظ عجد  3157إلى  2020قزضة فقج ارتفعت في عاـ   1125كصل إلى  2011

فقج كصل  2020متيع مقارنة بعاـ  1809كصل عجد الستيسضغ إلى  2011الستيسضغ ففي عاـ 
كنبلحع الديادة في عجد السخجرات السزبػشة أيزًا ففي عاـ   ,4444عجد الستيسضغ إلى 

فقج كصمت ضبصضات  2020كضمػ مغ مخجر الحذضر كمقارنة بعاـ   3418تع ضبط  2011
كضمػ كمخجر اليضخكيغ أيزًا في زيادة فبعج إف كاف السزبػط مغ  23163مخجر الحذضر إلى 
كضمػ ككحلظ  62إلى  2020 كضمػ كصل في عاـ  15حػالي  2000مادة اليضخكيغ عاـ 
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كبسقارنة بعاـ   245478كصمت ضبصضة األقخاص إلى  2011األقخاص السيمػسة ففي عاـ  
, أما الكػكايضغ فبل يداؿ مشخفزًا نػعًا ما مقارنة 4264080كصمت السزبػط مشيا إلى  2020

عخض ىحه بباقي السخجرات نطخًا ألسعاره السختفعة كبعج مكاف إنتاجو, كيدعى الباحثضغ  ل
اإلحرائضات إلى ضخكرة التشبو لخصخ ىحه اآلفة كتصػرىا عمى الرعضج الجكلي كالسحمي, فإف ىحه 
السذكمة قج أقمقت جسضع الجكؿ عمى الخغع مغ الجيػد السبحكلة مغ قبل الحكػمات, كاستكسااًل 

أدت إلضيا  لتمظ الجيػد فقج انصمق الباحثضغ بإلقاء الزػء عمى حجع ىحه الطاىخة كالعػامل التي
كاآلثار الستختبة عمضيا, كمغ ىشا يتبمػر مػضػع الجراسة في )دكر جياز مكافحة السخجرات 
كالسؤثخات العقمضة كتشطضع اجتساعي في الترجؼ لسذكمة السخجرات في السجتسع المضبي مجيشة 

 بشغازؼ  نسػذجًا ( . 
 أىسية  الجراسة:  -3
شاكلت ىحه السذكمة مغ جانب الستعاشضغ أؼ أف . إف أكثخ الجراسات حدب عمع الباحثضغ ت1 

عضشة البحث ىع الستعاشضغ أنفديع كىحا ما دعى الباحثضغ إلى دراسة مذكمة السخجرات مغ خبلؿ 
التعخؼ عمى دكر جياز مكافحة السخجرات باعتبارىع ىع الفئة األكثخ دراية كأكثخ إحاشة بيحا 

 السػضػع . 
سع بخصػرة انتذار ىحه السذكمة كبضاف آثارىا عمى الفخد . تكػيغ رأؼ عاـ لجػ أفخاد السجت2 

 كاألسخة كالسجتسع باعتبارىا مذكمة متفذضة في مجتسعشا المضبي . 
. الػصػؿ إلى نتائج يسكغ أف تداىع في إمجاد الجيات السخترة بػضع الخصط اليادفة كبشاء 3 

 سضاسة متكاممة .  
 أىجاؼ الجراسة:  - 4
ى التحقق مغ اليجؼ العاـ, كىػ التعخؼ عمى دكر جياز مكافحة تدعى ىحه الجراسة إل  

السخجرات كالسؤثخات العقمضة كتشطضع اجتساعي  في الترجؼ لسذكمة السخجرات, كيتفخع عغ ىحا 
 اليجؼ مجسػعة مغ األىجاؼ أىسيا  : 

. التعخؼ عمى أسالضب جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كتشطضع اجتساعي في 1 
 رجؼ لسذكمة السخجرات. الت
.التعخؼ عمى أىع األسباب الكامشة كراء انتذار كتفاقع مذكمة السخجرات مغ كجية نطخ 2

 العاممضغ بالجياز كتشطضع اجتساعي . 



 

 

561 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

.التعخؼ عمى أكثخ أنػاع السخجرات انتذارًا مغ كجية نطخ العاممضغ بالجياز باعتبارىع خبخاء 3
 في ىحا السجاؿ . 

أندب الػسائل لمحج مغ مذكمة السخجرات مغ كجية نطخ العاممضغ بالجياز .التعخؼ عمى 4
 كتشطضع اجتساعي .

 مفاىيع الجراسة : -5
 جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة :  

ىػ جياز لو دكر بارز في إجخاء البحػث كالجراسات عغ السخجرات كأنػاعيا كإصجار نذخات عشيا 
مرادر السخجرات كأسالضب تيخيبيا كشخؽ اكتذافيا ككضع بخامج  كإعجاد التقاريخ البلزمة عغ

دكرية لتػعضة رجاؿ الجسارؾ, كمشحيع صػرة كاضحة عغ حجع السذكمة, كاألسالضب التي يمجأ 
إلضيا مخكجػا السخجرات لمتيخب مغ الػقػع تحت شائمة القانػف, كسا يتػلى عبلج كتأىضل السجمشضغ 

 ( 1بالصخؽ العمسضة الدمضسة )
كيعخؼ الباحثضغ ىحا الجياز إجخائضًا : بأنو بشاء اجتساعي يتكػف مغ مجسػعة أدكار ككضائف  

كمخاكد محجدة مدبقًا في شكل لػائح كقػانضغ مكتػبة, تحجد سمػؾ األعزاء بذكل رسسي في 
 ضػء الشطاـ العاـ, كسضقاس مغ خبلؿ أداة الجراسة  .  

 السؤثخات العقمية :  
العقمضة أية مادة شبضعضة كانت أك صشاعضة أك أية مشتجات شبضعضة مجرجة  يقرج بتعبضخ السؤثخات

(, كيعخؼ 2)1971في الججكؿ األكؿ كالثاني كالثالث كالخابع مغ اتفاقضة السؤثخات العقمضة لدشة 
الباحثضغ السؤثخات العقمضة إجخائضًا: ىي كل مادة إذا تعاشاىا اإلنداف في غضخ األغخاض الصبضة 

( مغ 2كيجمشيا كتختب عمى ذلظ تجىػر حالتو, كىي كل السػاد السبضشة بالججكؿ رقع )يعتاد عمضيا 
 ؼ, بذأف السخجرات كالسؤثخات العقمضة . 1990( لدشة 7قانػف رقع )

 التشطيع الجتساعي : 
يدتخجـ مرصمح التشطضع عشج بعس السفكخيغ لضجؿ عمى الجيػد التي تبحؿ مغ أجل تحقضق 

شخيق تحجيج السدئػلضات كالدمصات كتشطضع العبلقات بضغ األفخاد في  أىجاؼ السشطسة كذلظ عغ

                                                           
 .2020الجياز, . مغ مشذػرات 1
دار الكتب ‘. سسضخ دمحم عبجالغشي, السخجرات السػاد السخجرة, السؤثخات العقمضة, السػاد السدتخجمة في صشعيا, القاىخة2

      11ً,ص2006القانػنضة,
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الجيػد الجساعضة السذتخكة التي يقػمػف بيا, في حضغ يدتخجمو فخيق آخخ لضجؿ عمى الػحجات 
البشائضة التي تتكػف نتضجة لتمظ الجيػد, بضشسا يدتخجمو آخخكف لمجاللة عمى الجيػد التي يقػـ بيا 

 ( 1األجداء التي يتألف مشيا التشطضع  )األفخاد كالعشاصخ ك 
كيقرج الباحثضغ بالتشطضع االجتساعي في ىحه الجراسة ىي الجيػد التي يقػـ بيا العاممضغ بجياز 
مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة مغ أجل القزاء أك التخفضف مغ آفة السخجرات كالدعي إلى 

 تقجيع األمغ كالحساية ألعزاء السجتسع . 
 كر الػضيفي :الج  

يعخؼ الجكر بأنو الشذاط الحؼ يؤديو شاغل السخكد, فالسخكد الحؼ يذغمو الفخد يتصمب مشو القضاـ 
بسياـ أك أعساؿ معضشة أؼ يقـػ بجكره الػضضفي في تأدية تمظ األعساؿ كيقػـ كل فخد في السؤسدة 

(, ىػ الخط 2غ )أك السشطسة االجتساعضة بجكر يذبو أك يختمف عغ غضخه مغ األفخاد اآلخخي
السشطع أك نسػذج الدمػؾ الحؼ يتأثخ بالسخكد أك الػضائف التي يقػـ بيا الفخد بالعبلقة بذخز 

 آخخ أك أكثخ كىػ االلتداـ بأداء كاجب كتحسل مدئػلضة .
 ثانياا: اإلشار الشطخي 

دكف كصػؿ يعالج مػضػع مكافحة السخجرات مغ زكايا متعجدة مشيا الػقاية الستسثمة في الحضمػلة 
السادة السخجرة إلى الستعاممضغ بيا كذلظ بتفعضل بخنامج التػعضة كالػقاية مغ أضخار السخجرات 
كأخصارىا السختمفة عبخ أدكات ككسائل اإلعبلـ السختمفة, كمشيا مبلحقة كضبط مختكبي جخائع 

لة دمجيع في السخجرات كتقجيسيع لمعجالة, ككحلظ معالجة اإلدماف كإعادة تأىضل السجمشضغ كمحاك 
السجتسع بسا يكفل عػدتيع إلى السجتسع أفخادًا صالحضغ ككحلظ يدعى جياز مكافحة السخجرات 
إلى تعديد كتشدضق التعاكف الجكلي كاإلقمضسي مع األجيدة كاليضئات السعشضة في مجاؿ مكافحة 
افحة السخجرات, كسا أنو قج صشفت ىحه الجيػد في محػريغ أساسضضغ أحجىسا يتشاكؿ مشع كمك

 العخض أك التقمضل مغ حجسو كأخصاره .
تع إنذاء جياز عاـ يدسى " جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة " يتستع بالذخرضة 
االعتبارية كالحمة السالضة السدتقمة يتبع لؤلمغ العاـ, كيكػف السقخ الخئضدي لمجياز في مجيشة 

أخخػ  مغ لضبضا  يرجر بتحجيجىا كبضاف  شخابمذ كيجػز أف تكػف لو فخكع أك مكاتب في مشاشق
                                                           

 . 123, ص 2009. دمحم عبجالسػلى الجقذ, عمع االجتساع الرشاعي, ال يػجج بمج الشذخ كدار الشذخ ,1
 .  123ص. نفذ السخجع, 2
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اختراصاتيا قخار مغ الجية العامة لؤلمغ العاـ, كيتػلى الجياز مكافحة ضاىخة السخجرات 
كالسؤثخات العقمضة كتشفضح التذخيعات الستعمقة بيا كاقتخاح كتشفضح كمتابعة الخصط التفرضمضة الكفضمة 

يتػلى عبلج كتأىضل السجمشضغ بالصخؽ العمسضة  بالتحجؼ ليحه الطاىخة بيجؼ القزاء عمضيا, كسا
 السشاسبة, كيقـػ الجياز بسباشخة االختراصات التالضة :ػ 

.إتباع أسالضب األمغ الػقائي لسشع كصػؿ السخجرات كالسؤثخات العقمضة إلى لضبضا كمشع زراعتيا 1
 بيا قانػنًا . أك إنتاجيا أك االتجار فضيا أك تشاكليا أك تعاشضيا في غضخ األحػاؿ السرخح

. كضع البخامج التشفضحية البلزمة في مجاؿ عبلج كتأىضل كرعاية متعاشي السخجرات كالسؤثخات 2
العقمضة كاإلشخاؼ اإلدارؼ كالفشي عمى مرحات عبلج إدماف السخجرات التي تشذأ ليحا الغخض 

 بالتشدضق في ذلظ مع القصاعات السخترة .
تيجؼ إلى كضع مقتخحات لسشع كمكافحة االتجار كاالستعساؿ . القضاـ باألبحاث كالجراسات التي 3

 غضخ السذخكعضغ لمسخجرات كالسؤثخات العقمضة كاالستفادة مشيا في مجاؿ عسل الجياز .
العسل عمى تػفضخ الػسائل كالػسائط التقشضة السدتخجمة في الكذف عغ السػاد السخجرة كالسؤثخات 

 العقمضة كاالستفادة مشيا . 
ججاكؿ السػاد السخجرة كالسؤثخات العقمضة السخفقة بالقانػف كاقتخاح تعجيميا أك إضافة . مخاجعة 4

 مػاد ججيجة ليا كفق ما تدفخ عشو الشتائج العمسضة . 
. كضع كتشفضح بخامج التػعضة إلبخاز خصػرة ىحه اآلفة كتبرضخ الخأؼ العاـ بأضخارىا مغ 5

ادية كذلظ بالتشدضق مع السؤسدات األىمضة الشػاحي الرحضة كاالجتساعضة كالشفدضة كاالقتر
 كالخسسضة ذات العبلقة .

. إقامة الشجكات كالسؤتسخات العمسضة ذات العبلقة بسجاؿ السػاد السخجرة كالسؤثخات العقمضة 6
كالسذاركة فضيا كتشطضع الحمقات الجراسضة كتدضضخ قػافل التػعضة كإعجاد األشخشة كالبخامج اإلذاعضة 

 ػعة كالسقخكءة التي مغ شأنيا تحرضغ الفخد ضج شخكر ىحه السػاد .السخئضة كالسدس
. دراسة التذخيعات الستعمقة بسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كاقتخاح تعجيميا بسا يكفل 7 

 مػاكبة التصػر الحاصل في ىحا السجاؿ .
ق أفزل العػائج في مجاؿ . أبجاء الخأؼ في االتفاقضات الثشائضة كاإلقمضسضة كالجكلضة بيجؼ تحقض8  

 عسل الجياز مغ إبخاميا أك االنزساـ إلضيا .
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. التعاكف مع الجيات السشاضخة العخبضة كالجكلضة بسا في ذلظ السشطسات العخبضة كاإلقمضسضة 9 
 . خاتيا كإمكانضاتيا في ىحا السجاؿكالجكلضة السعشضة بسذكمة السخجرات كالعسل عمى االستفادة مغ خب

. حزػر السمتقضات كالشجكات كاالجتساعات السحمضة كالعخبضة كالجكلضة الستعمقة بسكافحة 10 
السخجرات كالسؤثخات العقمضة كفقًا لمزػابط السقخرة لحلظ, كالسذاركة فضيا بفاعمضة كاالستفادة مسا 

 تتػصل إلضة مغ إجخاءات في ىحا السجاؿ . 
ت العقمضة إلى داخل الجساىضخية العطسى كمدبباتيا . دراسة ضاىخة تيخيب السخجرات كالسؤثخا11 

كتصػراتيا كاستخبلص السؤشخات كالشتائج مشيا كحرخ مرادرىا كأسالضبيا كالتشطضسات أك الجيات 
 أك األفخاد أك السشطسات السذتبو في تػرشيا في الجخائع الستعمقة بيا . 

خائع الستعمقة بالسخجرات كالسؤثخات . مباشخة أعساؿ البحث كالتحخؼ كجسع االستجالالت في الج12 
 العقمضة كالترخؼ حضاليا كفقًا لمقانػف .

. جسع السعمػمات الستعمقة بستعاشي السخجرات كالسؤثخات العقمضة كالسذتبو فضيع كالسجخمضغ 13 
الخصخيغ مغ ذكؼ الدػابق في تيخيب السػاد السخجرة كالسؤثخات العقمضة أك االتجار فضيا كتجكيغ 

اممة عشيع بسا في ذلظ بشاء قاعجة بضانات عمسضة حجيثة بذأنيع بيجؼ إنجاح اإلجخاءات بضانات ش
 الكفضمة بسعالجة ىحه الطاىخة كالترجؼ ليا كالقزاء عمضيا .

. تكػيغ كتأىضل العشاصخ الستخررة في مجاؿ مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة 14 
تجريب كالتأىضل الجاخمي كالخارجي لخفع كفاءة بالتشدضق مع الجيات السخترة كاقتخاح بخامج  ال

 (1العاممضغ في الجياز . )
 ػ البشاء التشطضسي لمجياز :ػ

 يتكػف البشاء التشطضسي لجياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة مغ :
 مكتب رئضذ الجياز كيختز بسا يمي :ػ 

 ػ تشطضع مقاببلت كلقاءات كاجتساعات رئضذ الجياز .
 تعمضسات رئضذ الجياز الرادرة إلضو مباشخة كتشفضحىا كمتابعتيا .ػ تمقي 

 ػ تمقي الببلغات اليامة كالسدتعجمة كعخضيا عمى رئضذ الجياز كتشفضح التعمضسات الرادرة بذأنيا 
 ػ أية مياـ أخخػ يكمف بيا مغ رئضذ الجياز .

                                                           
مدضحي بذأف إنذاء جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات  2006ك.ر )  1374( لدشة 114. قخار الجية العامة رقع )1

 العقمضة . 
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 . مكتب شؤكف الجياز كيتكػف مغ :ػ2
 مي :ػ أ( قدع السحفػضات : كيختز بسا ي

ػ تمقي السكاتبات الػاردة لمجياز كعخضيا عمى رئضذ الجياز مذفػعة بالبضانات كالسعمػمات 
الستعمقة بيا كتػزيعيا كفق التعمضسات الرادرة بذأنو كالخد كمتابعة الخدكد مع الػحجات اإلدارية 

 بالجياز كالجيات األخخػ . 
د كالرادر كتشطضع السمفات كتختضبيا ػ القضاـ بأعساؿ السحفػضات كمدظ سجبلت البخيج الػار 

 كحفطيا .
 ػ القضاـ باألعساؿ اإلدارية الستعمقة بالقخارات كالتعسضسات كالتعمضسات الرادرة عغ رئضذ الجياز .

 ب( قدع الذؤكف الدخية : كيختز بسا يمي :ػ 
 تجكيغ كتدجضل محاضخ االجتساعات كتػثضقيا كعخضيا كتعسضسيا . 

ات كالبخيج ذات الصابع الدخؼ أك الخاص كعخضو عمى رئضذ الجياز القضاـ بأعساؿ السحفػض
 كالترخؼ فضو كفق التعمضسات الرادرة بالخرػص .

فتح ممفات مػضػعضة لمسػضػعات اليامة كالدخية " نػعضة كشخرضة " كمتابعتيا كتحخيكيا 
 كعخض نتائج الستابعة عمى رئضذ الجياز كتشفضح التعمضسات الرادرة بذأنيا . 

 ػ قدع التخصضط : كيختز بسا يمي :ػ ج( 
متابعة تشفضح سضاسة الجياز كاقتخاح الدضاسات كالخصط كالبخامج الستعمقة بشذاط الجياز كالكفضمة  

 ػ  بتحقضق أىجافو كإعجاد التقاريخ البلزمة بذأنيا . 
خ إعجاد الخدكد عمى السداءالت الػاردة مغ السؤتسخات الذعبضة األساسضة السراغة في مؤتس
الذعب العاـ كمبلحطات الجيات الخقابضة كالقػافل الثػرية التي تػجو لمجياز كذلظ بالتشدضق مع 

 اإلدارات كالفخكع كالسكاتب التابعة لمجياز . 
 . مكتب جسع االستجالالت كيتكػف مغ :ػ 3

 أ( قدع التحقضق كالسبخرات : كيختز بسا يمي :ػ 
كذلظ كفق ما يرجر مغ تعمضسات رئضذ الجياز  ػ االستجالؿ في القزايا اليامة كالستسضدة

 ػ بالخرػص . 
  تقجيع السذػرة كالخأؼ لمفخكع كالسكاتب فضسا يتعمق بالشػاحي اإلجخائضة حدب الصمب .  
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ػ متابعة اإلجخاءات الستخحة حضاؿ تعمضسات الشضابة العامة فضسا يتعمق باستضفاء السحاضخ كعمى 
اإلجخاءات الستخحة حضاؿ السستمكات ككسائل الشقل كاألمػاؿ األخز فضسا يتعمق بستابعة 

  السزبػشة لجػ مخكجي السػاد السخجرة .
ػ متابعة تشفضح األحكاـ الرادرة بذأف السرادرات بجسضع أنػاعيا كإعجاد التقاريخ البلزمة بذأنيا 

سرادرة مػضع لعخضيا عمى رئضذ الجياز الستكساؿ اإلجخاءات القانػنضة البلزمة لػضع أحكاـ ال
  التشفضح . 

ػ حفع كتأمضغ حخاسة السزبػشات مغ السػاد السخجرة كالسؤثخات العقمضة إلى حضغ الترخؼ فضيا 
  كفقًا لمقػانضغ كالمػائح الشافحة . 

ػ اإلشخاؼ عمى اإلجخاءات الستخحة حضاؿ إتبلؼ السػاد السخجرة كحرخىا كتقجيع التقاريخ بذأنيا 
 بذكل دكرؼ . 
  عمػمات : كيختز بسا يمي :ػ ب( قدع الس

ػ جسع السعمػمات الستعمقة باألشخاص الحيغ لجييع نذاط إجخامي فضسا يتعمق بجمب كتخكيج 
  كتعاشي السػاد السخجرة . 

ػ جسع البضانات كالسعمػمات الخاصة بالشذاط اإلجخامي لمستعاممضغ بالسػاد السخجرة كتحمضميا كتقضضع 
  التحخؼ كالزبط كغضخىا . مجػ االستفادة مشيا في أعساؿ 

  ػ متابعة كجسع السعمػمات حػؿ نذاط المضبضضغ بالخارج في مجاؿ السخجرات . 
 ػ تػثضق السعمػمات بالسكتب كاالستفادة مشيا كإحالة ندخة لسخكد السعمػمات بالجياز .

  ج( قدع التحخؼ : كيختز بسا يمي :ػ 
  لبي كمخكجي السػاد السخجرة .ػ القضاـ بأعساؿ التحخؼ كجسع السعمػمات حضاؿ جا

ػ التخصضط كالقضاـ بشرب الكسائغ لزبط ىحه الجخائع في حالة تمبذ كاتخاذ اإلجخاءات القانػنضة 
 البلزمة .
  د( قدع غدضل األمػاؿ : كيختز بسا يمي :ػ  

سخجرة ػ إجخاء التحخيات البلزمة عمى عسمضات غدضل األمػاؿ التي يمجأ إلضيا كبار التجار بالسػاد ال
 في شتى األنذصة في الجاخل كالخارج كاتخاذ اإلجخاءات القانػنضة حضاليا . 

 . مكتب تحخيات الجياز كيتكػف مغ :ػ 4
 أ( قدع التحخؼ : كيختز بسا يمي :ػ 
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ػ دعع كمدانجة فخكع كمكاتب الجياز في تتبع كمخاقبة الشذاط اإلجخامي في مجاؿ السخجرات 
 ػمات عغ حخكة السجخمضغ كاتراالتيع كأماكغ نذاشيع اإلجخامي .كالسؤثخات العقمضة كجسع السعم

ػ التخصضط كالقضاـ بكسائغ ضبط جخائع السخجرات في حالة تمبذ كتشفضح خصة الزبط بالتعاكف مع 
  السرادر كالسخشجيغ .

 ػ القضاـ باإلجخاءات الخاصة بتشفضح العسمضات السذتخكة مع األجيدة السشاضخة بالجكؿ السجاكرة .
  ( قدع السعمػمات : كيختز بسا يمي :ػ ب

ػ جسع السعمػمات الستعمقة بستعاشي كمجمشي السػاد السخجرة كالسؤثخات العقمضة كالسذتبو فضيع 
كالسجخمضغ كالخصخيغ مغ ذكؼ الدػابق في تيخيب السػاد السخجرة أك االتجار فضيا كفتح ممفات 

 بذأنيع كتحخيكيا .
ػ إعجاد اإلحرائضات الستعمقة بالزبصضات مغ حضث " السقبػض عمضيع ػ السصمػبضغ ػ السفخج عشيع ػ 
السذبػىضغ " كسضات السػاد السزبػشة ككحلظ ما تع إعجامو مشيا كالسستمكات كالسبخزات السزبػشة 

 كإحالة كافة السعمػمات إلى مخكد السعمػمات لتػثضقيا كاالستفادة مشيا . 
  حقضق كالسبخزات : كيختز بسا يمي :ػ ج( قدع الت

ػ كيتػلى كافة إجخاءات محاضخ التحخيات كجسع االستجالالت كذلظ بالتشدضق مع الشضابات 
  السخترة كفق اإلجخاءات الشافحة .

ػ تحخيد السزبػشات مغ السػاد السخجرة كإحالتيا إلى جية االختراص كمتابعة نتائجيا كإحالتيا 
  كفق اإلجخاءات الشافحة . إلى الشضابات السخترة

 ػ تشفضح أكامخ الشضابة العامة كمتابعة تشفضحىا كفق اإلجخاءات الشافحة .
ػ استكساؿ مبلحق السحاضخ لمقزايا السحالة لمشضابة كمتابعة عسمضات غدضل األمػاؿ لمستعاممضغ 
بالسػاد السخجرة كمتابعة تخاكع مستمكاتيع كأمػاليع كتزخسيا كتػفضخ السعمػمات كالسدتشجات التي 

  تؤكج ذلظ . 
يا كتػفضخ السدتشجات ػ حرخ العقارات كالسدارع كالسحبلت ككسائل الشقل السزبػشة عمى ذمة قزا

  البلزمة كمسا أمكغ ذلظ .
ػ تحخيد السػاد السخجرة السزبػشة كإحالتيا إلى مخكد الخبخة القزائضة كالبحػث كمتابعة نتائج 

  التحالضل . 
  ػ مدظ الدجبلت كالسمفات الخاصة بالسػاد السزبػشة كالسبخزات الستعمقة بالجخيسة . 
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سزبػشة كالسستمكات ككسائل الشقل كاتخاذ اإلجخاءات الكفضمة ػ التحفع كالحخاسة عمى السػاد ال
 بعجـ الترخؼ فضيا مغ قبل ذكؼ الستيع إلى حضغ تعمضسات أك أحكاـ بذأنيا .
 ػ القضاـ باإلجخاءات الخاصة بستابعة كتشفضح أحكاـ السرادرة الخاصة بالسبخزات .

ػقف أمشي تفرضمي عغ كل قزضة ػ مػافاة مكتب متابعة األحكاـ بسخكد السعمػمات بالجياز بس
 كبذكل دكرؼ . 

  د( قدع الجكريات الرحخاكية : كيختز بسا يمي :ػ  
  ػ القضاـ بالجكريات السضجانضة عمى السدالظ كالصخؽ الرحخاكية . 

ػ التشدضق مع األجيدة األمشضة السعشضة بتأمضغ الحجكد في القضاـ بجكريات مذتخكة كضبط السجخمضغ 
  ات .في جخائع السخجر 

 ػ التشدضق مع فخكع الجياز في أؼ مياـ يتصمب تجخميع .
 . مكتب الذؤكف الفشضة : كيتكػف مغ :ػ 5

  أ( قدع االتراالت : كيختز بسا يمي :ػ 
ػ اإلشخاؼ عمى مشطػمات كشبكات االتراالت ) الدمكضة كالبلسمكضة ( الخاصة بالجياز كفخكعو 

  السضجانضة .
  يدة الفشضة ككسائل االتراالت السختمفة . ػ تخكضب كتذغضل كصضانة األج

ػ إعجاد التقاريخ الخاصة باالحتضاجات البلزمة لمجياز كفخكعو السضجانضة كالعسل عمى تػفضخىا 
 كتخديشيا كصخفيا كفق التعمضسات الرادرة .
  ب( قدع الذؤكف الفشضة : كيختز بسا يمي :ػ 

ثة السدتخجمة في رصج كمتابعة الشذاشات ػ متابعة التصػرات العمسضة لمػسائل الفشضة الحجي
  السختمفة لسيخبي السخجرات كمخكجضيا . 

  ػ بشاء كتذغضل مػقع الجياز عمى شبكة السعمػمات الجكلضة كمتابعتو كصضانتو فشضًا . 
  ػ تػلى أعساؿ الترػيخ بأنػاعو السختمفة ) الستحخؾ كالثابت ( لسشاشط الجياز السختمفة .

ع كالتػثضق السخئي كالسدسػع كالسقخكء بكافة أنػاعو كإحالتيا إلى اإلدارات ػ تػلي أعساؿ الحف
  كالفخكع كالسكاتب كمسا اقتزت الحاجة لحلظ .

ػ إعجاد األشخشة التدجضمضة كالػثائقضة الخاصة بطاىخة السخجرات لبلستفادة مشيا في التجريب 
  كالتػعضة . 



 

 

569 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 ات الفشضة كإعجاد تقخيخ مػحج بذأنيا . ػ تجسضع التخجضعات الذيخية كالدشػية عغ السعج
 . مكتب الذؤكف السالضة : كيتكػف مغ :ػ 6

  أ( قدع الذؤكف السالضة : كيختز بسا يمي :ػ
 ػ إعجاد مذخكع السضدانضة التقجيخية الدشػية لمجياز كمتابعة اعتسادىا مع الجيات ذات العبلقة . 

  بأعساؿ الجياز . . إعجاد أذف الرخؼ لمسرخكفات كاالرتباشات الخاصة
ػ إجخاءات صخؼ السختبات لمعاممضغ بالجياز كمتابعة الستغضخات الذيخية الستعمقة بيا بسا ال 

  يتعارض مع التشطضسات الدارية .
  ػ متابعة تحرضل اإليخادات الخاصة بالجياز كفقًا بسا كرد بقخار إنذائو .

كإعجاد تقاريخ السرخكفات كاإلرادات الذيخية ػ متابعة تشفضح السضدانضة التقجيخية بعج اعتسادىا 
  كإحالتيا لمجشة الذعبضة العامة لمسالضة .

  ػ الرخؼ مغ السضدانضة بسا ال يتجاكز السخررات السعتسجة بالسضدانضة التقجيخية . 
ػ متابعة تحرضل ديػف الجياز لجػ الغضخ ككحلظ متابعة سجاد االستقصاعات السشرػصة عمضيا 

  قانػنًا . 
اعتساد اإلجخاءات البلزمة مع الجيات ذات العبلقة بذأف إجخاء السشاقبلت مغ البشػد مغ حضث  ػ

  الػفخ كالعجد فضيا . 
 ػ متابعة حخكة الحدابات السرخفضة لمجياز كإعجاد محكخات التدػية البلزمة كمعخفة األرصجة لو . 

شفضح أعساؿ كمياـ متعمقة بشذاط ػ متابعة األرصجة الخاصة باالعتسادات كالسدتشجات السفتػحة لت
  الجياز .

 ػ إجخاء الجخد السفاجئ ألعساؿ الخدنة كالسخازف التابعة لمجياز بالتشدضق مع اإلدارات السخترة . 
 ػ السذاركة في أعساؿ الجخد الدشػؼ لكافة أصػؿ مستمكات الجياز كالسخازف العامة كالخدائغ . 

السدتشجات السؤيجة لعسمضات الرخؼ كبسا يتفق مع المػائح ػ مخاجعة أذف الرخؼ كالتحقق مغ 
  كالقخارات كالتذخيعات السشطسة لمعسل السالي بالجكلة .

ػ متابعة األصػؿ الثابتة كالسشقػلة كالتحقق مغ كجػدىا كاتخاذ اإلجخاءات البلزمة نحػ السدتيمظ 
 مشيا .

ة العامة لمسالضة كمتابعة إقفاليا مع ػ إعجاد الحداب الختامي لمجياز كعخضو عمى المجشة الذعبض
 الجيات ذات العبلقة .
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 ب( قدع العقػد كالسذتخيات : كيختز بسا يمي :ػ 
  ػ السذاركة في أعساؿ لجشة الجراسة كالبث كالتعاقج .

  ػ متابعة تشفضح التعاقجات السحمضة كالخارجضة كفقًا لمذخكط كالزػابط الػاردة بيا . 
  الرادرة بذأف تػفضخ االحتضاجات ذات الصابع االستعجالي .  ػ متابعة أكامخ التكمضف

  ػ متابعة االعتسادات السدتشجية مغ حضث التججيج كاإللغاء .
  ػ متابعة خصابات الزساف الخاصة بالعقػد السبخمة مغ الجيات كالجيات األخخػ . 
لتػريجات الخارجضة ػ التدجضل في سجل االعتسادات السدتشجية كمتابعة السدتشجات الستعمقة با

  كالسحمضة . 
  ػ استخخاج الذحشات الػاردة مغ الخارج مغ الجسارؾ كمتابعة كصػليا إلى مخازف الجياز . 

 ػ متابعة تشفضح السذتخيات السحمضة كالتحقق مغ مػاصفاتيا حتى كصػليا لمسخازف .
  . مكتب الذؤكف القانػنضة : كيختز بسا يمي :ػ 7

السذػرة القانػنضة في السػضػعات التي تعخض عمضو كإعجاد كمخاجعة ػ إبجاء الخأؼ كتقجيع 
  مذخكعات القػانضغ كالمػائح كالقخارات الستعمقة بالجياز كميامو. 

ػ متابعة القزايا التي تخفع مغ الجياز أك عمضو كإعجاد السحكخات القانػنضة التي تػضح كجية نطخه 
   كالتشدضق في شأنيا مع الجيات ذات العبلقة .

 ػ إعجاد كمخاجعة العقػد كاالتفاقضات التي يبخميا الجياز أك يكػف شخفًا فضيا . 
ػ السذاركة في أعساؿ المجاف أك السجالذ مسا تقتزي التذخيعات الشافحة حزػر عزػ قانػني 

 الجتساعاتيا أك بشاء عمى تكمضف مغ رئضذ الجياز .
 . مكتب اإلمجاد كالحخكة : كيتكػف مغ :ػ 8

  أ( قدع اإلمجاد : كيختز بسا يمي :ػ 
ػ القضاـ بكافة اإلجخاءات السخدنضة لتػفضخ احتضاجات الجياز مغ أجيدة كمعجات كأثاث كمبلبذ 

  كأدكات مكتبضة كمصبػعات كغضخىا كصخفيا كفقًا لمتعمضسات الرادرة في ىحا الذأف . 
  شؤكف السخازف . ػ تشطضع كتختضب كحفع الدجبلت ككافة القضػد الستعمقة بأعساؿ
  ػ اإلشخاؼ عمى تػفضخ كتخديغ كصخؼ السػاد التسػيشضة . 

ػ اتخاذ اإلجخاءات الخاصة بأعساؿ الرضانة كالتخمضسات كاإلصبلحات كالتعجيبلت بسباني كمخافق 
 الجياز . 
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  ب( قدع الحخكة : كيختز بسا يمي :ػ 
كمخاقبة تذغضميا كالعسل عمى صضانتيا ػ استبلـ السخكبات اآللضة كتختضب كتشطضع خجمات السخكبات 

كإصبلحيا كتػفضخ كصخؼ الػقػد كالديػت البلزمة كمخاجعة مدتشجات الرخؼ كفقًا لمتعمضسات 
  الرادرة في ىحا الذأف .

 ػ إعجاد التخجضعات الخاصة باآللضات كالسخكبات التابعة لمجياز . 
  . مكتب أمغ السقخات : كيختز بسا يمي :ػ9

بضخ كالتحػشات األمشضة لتأمضغ السقخات كالػثائق الخاصة بسقخ الجياز كاإلدارات ػ اتخاذ التجا
  كالسخافق التابعة 

 ػ ضبط حخكة الجخػؿ كالخخكج لسقخ الجياز كالسخافق التابعة لو . 
 . إدارة الذؤكف اإلدارية : كتتكػف :ػ 10

 أ( مكتب شؤكف الفخكع كالسكاتب : كيختز بسا يمي :ػ 
يج الػارد مغ اإلدارات كالفخكع كالسكاتب فضسا يتعمق بالشػاحي اإلدارية ككضع كافة ػ استبلـ البخ 

  الحمػؿ البلزمة كإعجاد الخدكد البلزمة بذأنو . 
ػ حرخ احتضاجات إدارات كفخكع كمكاتب الجياز مغ القػة البذخية كاآللضات كالسعجات 

  كاتبو السخترة لتػفضخىا . كالسدتمدمات األخخػ كالعسل بالتشدضق مع إدارات الجياز كم
ػ القضاـ باألعساؿ اإلدارية الستعمقة بالقخارات كالتعسضسات كالتعمضسات الرادرة عغ رئضذ الجياز 

 كالتي ليا عبلقة باألعساؿ الػضضفضة كاإلدارية . 
  ب( مكتب شؤكف الخجمة : كيختز بسا يمي :ػ 

لسػضفضغ بالجياز كفقًا لمقػانضغ كالتعمضسات ػ القضاـ بأعساؿ الذؤكف الػضضفضة لمزباط كاألفخاد كا
 السشطسة لحلظ . 

 ػ إعجاد مذاريع القخارات كاألجازات الستعمقة بالذؤكف الػضضفضة لؤلعزاء كالعاممضغ بالجياز . 
 ػ تشطضع كحفع السمفات الستعمقة بالذؤكف الػضضفضة لؤلعزاء العاممضغ كالسجشجيغ بالجياز . 

  بسا يمي :ػ ج( مكتب التجريب : كيختز 
ػ اقتخاح خصط التجريب كالتأىضل كإعادة التأىضل لسشتدبي الجياز في مجاؿ مكافحة السخجرات 

  كعبلج اإلدماف كالعسل عمى تشفضحىا بالتشدضق مع الجيات ذات العبلقة . 
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ػ اقتخاح مشاىج كبخامج التجريب كالتكػيغ كالتأىضل كإعادة التأىضل بسا يكفل رفع كفاءة العاممضغ 
  بالجياز كاتخاذ اإلجخاءات البلزمة بذأنيا .

  ػ تحجيج االحتضاجات التجريبضة كالتأىضل كإعادة التأىضل كالعسل عمى تعديدىا .
ػ متابعة شؤكف الجكرات كالبعثات الجراسضة بالجاخل كالخارج لمعاممضغ بالجياز كذلظ بالتشدضق مع 

  اإلدارات كالجيات السخترة . 
الجكرات التجريبضة بالخارج كالجاخل كفتح ممفات تشطضسضة ليع لدج الشقز  ػ حرخ الستحرمضغ عمى

  في التخررات الفشضة الحؼ يحتاجيا الجياز .
ػ كضع اإلستخاتضجضة العامة لمجكرات التجريبضة الجاخمضة كالخارجضة لدج احتضاجات الجياز مغ 

 التخررات الفشضة كاالستفادة مغ الستحرمضغ عمى الجكرات لمخفع مغ كفاءة الجياز . 
  د( مكتب األسمحة كالحخائخ : كيختز بسا يمي :ػ  

  و السضجانضة .ػ استبلـ األسمحة كالحخائخ الخاصة بالجياز كفخكع
ػ حفع كتخديغ األسمحة كالحخائخ في األماكغ السعجة لحلظ شبقًا لذخكط التخديغ ككفقًا لمػائح 

 كالتعمضسات السشطسة لحلظ . 
 ػ صخؼ السقخرات مغ األسمحة كالحخائخ شبقًا لمتعمضسات الرادرة في ىحا الذأف . 

 اء . ػ التفتضر الجكرؼ عمى األسمحة كالحخائخ السرخكفة لؤلعز
 ػ إعجاد التخجضعات الذيخية كالدشػية عغ األسمحة كالفاقج مغ الحخضخة .

ػ اتخاذ إجخاءات الفحز كالخرع كاإلضافة كاالرتجاع شبقًا لمقػاعج السخدنضة الستبعة في ىحا 
 الذأف . 

 ػ إجخاء عسمضات الرضانة كاإلصبلح كفقًا لمتعمضسات السشطسة لحلظ .
 اية الدشػؼ لمعاممضغ بالجياز .ػ اإلشخاؼ عمى بخنامج الخم

 . إدارة التفتضر كالستابعة : كتتكػف مغ :ػ 11
 أ( مكتب التفتضر : كيختز بسا يمي :ػ 

ػ التفتضر اإلدارؼ عمى كافة الػحجات اإلدارية لمجياز لمتأكج مغ سبلمة األداء كفاعمضتو ككفايتو 
 كفقًا لسا ىػ مقخر في ىحا الذأف . 
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ئج الجػالت التفتضذضة تحجد فضو أكجو القرػر مع بضاف األسباب السؤدية إلضيا ػ إعجاد التقاريخ بشتا
كاقتخاح الحمػؿ الكفضمة بالسعالجة كمتابعة ما يتع بذأنيا مغ إجخاءات لزساف ترحضح األسالضب 

 كاإلجخاءات .
ػ التفتضر عمى اآللضات كالسعجات كاألجيدة كالسقار كاألسمحة كالحخائخ ككافة اإلمكانضات 

لسدتخجمة بالجياز كالػقػؼ السكاني عمى أكضاع اإلدارات كالفخكع كالسكاتب كالتأكج مغ حدغ ا
 سضخ العسل كاالنزباط كعخض التقاريخ عمى رئضذ الجياز . 

ػ التفتضر عمى الدجبلت كالقضػدات السعسػؿ بيا كفق التعمضسات كالقخارات كالمػائح كالقػانضغ 
 السشطسة لحلظ . 
 : كيختز بسا يمي :ػ ب( مكتب الذكاكؼ 

ػ التحقضق اإلدارؼ في الذكاكؼ السقجمة مغ األعزاء العاممضغ بالجياز كبحث تطمساتيع ككحلظ 
الذكاكؼ أك السبلحطات أك التقاريخ السقجمة ضجىع كعخض نتائجيا عمى رئضذ الجياز كتشفضح 

 التعمضسات الرادرة بذأنيا .
الجياز ككحلظ الذكاكؼ كالتطمسات السخفػعة ضج ػ التحقضق بالػقائع التي تحاؿ إلضو مغ رئضذ 

العاممضغ بالجياز عغ السخالفات التي يختكبػنيا أثشاء تأديتيع لػاجباتيع الػضضفضة كعخض نتائج 
 التحقضقات عمى رئضذ الجياز كمتابعة التعمضسات الرادرة بذأنيا . 

 ج( مكتب الستابعة : كيختز بسا يمي :ػ 
 القػانضغ كالتعمضسات الرادرة مغ رئضذ الجياز .ػ متابعة تشفضح القخارات ك 

ػ متابعة تشفضح القخارات كاألكامخ السدتجيسة كالمػائح اإلدارية كالفشضة كالشطع كاإلجخاءات البلزمة 
 لتديضل مياـ الجياز عمى الػجو السصمػب . 

فة كالصارئة ػ إعجاد كمتابعة تشفضح الخصط األمشضة السعجة مغ قبل الجياز في السشاسبات السختم
 بالتشدضق مع السكػنات اإلدارية بالجياز . 

 . إدارة اإلعبلـ كالتػعضة : كتتكػف مغ :ػ12
 أ( مكتب الشذاط اإلعبلمي : كيختز بسا يمي :ػ 

 ػ التعخيف بسشاشط الجياز بالتشدضق مع كسائل اإلعبلـ السختمفة . 
لقزضة اإلدماف عمى السخجرات  ػ مج جدػر التعاكف بضغ الجياز كالسػاشغ كإعصاء بعج إنداني

 كمعالجة السجمشضغ .
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ػ متابعة كدراسة ما يصخح أك يشذخ بػسائل اإلعبلـ كالشذخ السختمفة السحمضة كالعالسضة مغ 
مػضػعات تتعمق بشذاط الجياز أك بسذكمة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كاتخاذ ما يمـد بذأنيا 

 الفشضة .مغ ردكد أك إجخاءات بالتشدضق مع الذؤكف 
ػ االستفادة مغ السشذػرات اإلعبلمضة لؤلمع الستحجة كالسشطسات الجكلضة السعشضة بسذكمة السخجرات ػ 

 إعجاد التقاريخ السشتطسة عغ الشذاط اإلعبلمي لمجياز .
 ب( مكتب التػعضة كاإلرشاد : كيختز بسا يمي :ػ 

ي مػضػع السخجرات كالسػاضضع ػ االىتساـ بالجانب الػقائي كالتػعػؼ كالتػجضيي كاإلرشادؼ ف
 األخخػ ذات العبلقة . 

ػ استخجاـ كسائل اإلعبلـ السختمفة في التػعضة كالتػجضو كاإلرشاد لسذكمة السخجرات كشخؽ الػقاية 
 مشيا كإنتاج البخامج كالسػاد اإلعبلمضة الستعمقة بيا كفق اإلمكانضات الستاحة لمجياز . 

ية كنذخ الػعي بآفة السخجرات كمخاشخىا كأضخارىا ػ إقامة السحاضخات كالحرز اإلرشاد
 الرحضة كالشفدضة كاالجتساعضة كاالقترادية بضغ كافة شخائح كفئات السجتسع . 

ػ إعجاد السصبػعات كالشذخات كالسصػيات كالسمرقات كالكتضبات اإلرشادية التي تعالج مذكمة 
 السخجرات كشخؽ مكافحتيا كالػقاية مشيا . 

صػيخ السشاىج التعمضسضة كالتخبػية في جسضع السخاحل التعمضسضة بسا يخجـ األىجاؼ ػ اإلسياـ في ت
 الستعمقة بالتػعضة مغ مخاشخ السخجرات بالتشدضق مع السؤسدات ذات العبلقة .

ػ اإلسياـ في إعجاد الخصاب الجيشي السػجو نحػ التحرضغ الجيشي ضج آفة السخجرات بالتشدضق مع 
 لعبلقة . السؤسدات الجيشضة ذات ا

 ػ إعجاد التقاريخ السشتطسة عغ الشذاط التػعػؼ لمجياز .
 . إدارة البحػث كالذؤكف العمسضة : كتتكػف مغ :ػ13

 أ( مكتب الجراسات كاإلحراء : كيختز بسا يمي :ػ 
ػ كضع الخصط كاالستخاتضجضات كالبخامج الخاصة بعسل الجياز بيجؼ الحج مغ انتذار الطاىخة 

 كمحاربتيا . 
 ػ القضاـ بإعجاد البحػث كالجراسات ذات العبلقة بسذكمة السخجرات . 

 ػ تػثضق العبلقة مع الجامعات كالسخاكد البحثضة كاليضئات العمسضة كتبادؿ السعمػمات معيا . 
 ػ إعجاد دراسة التقاريخ اإلحرائضة كمتابعة التصػرات الصارئة عمى الطاىخة .
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التي ترجر عغ الجكؿ كالسشطسات كالتجسعات اإلقمضسضة كالجكلضة ػ االستفادة مغ التقاريخ كالشذخات 
السعشضة بسذكمة السخجرات كاقتخاح اإلجخاءات العمسضة في مجاؿ تفعضل االتفاقضات األمشضة التي تخد 

 إلى الجياز كإعادة صضاغتيا عمى شكل خصط أمشضة كبخامج عسل قابمة لمتصبضق .
 تيخيب السخجرات . ػ تبرضخ األعزاء بصخؽ ككسائل أخفاء ك 

 ػ الخد عمى االستبضانات كاالستفدارات التي تخد مغ اليضئات كالسشطسات العخبضة كالجكلضة السعشضة . 
 ب( مكتب األبحاث كالتحالضل الكضسضائضة : كيختز بسا يمي :ػ 
 ػ التعخيف بالسػاد السخجرة كالسؤثخات العقمضة مغ حضث : 

 لسزاعفات ػ األضخار ػ شخؽ الػقاية ( ) الترشضف ػ التخكضب ػ التأثضخ ػ ا
 ػ تقجيع التحالضل العمسضة لمسدتججات كالستغضخات عمى السػاد السخجرة كالسؤثخات العقمضة .

ػ إجخاء التجريب العسمي كتبرضخ العاممضغ بالجياز فضسا يتعمق بالسػاد السخجرة كأنػاعيا كأضخارىا 
 الرحضة كاألمخاض السراحبة ليا . 

راسة ترشضف ججاكؿ السخجرات كالسؤثخات العقمضة السمحقة بقانػف السخجرات كاقتخاح ػ متابعة كد
 التعجيبلت السشاسبة بالتشدضق مع الجيات ذات العبلقة .

ػ إجخاء التحالضل الكضسضائضة األكلضة البلزمة لمكذف عغ السػاد السخجرة كالسؤثخات العقمضة كتقجيع 
 ججات في السػاد السخجرة السرشعة حجيثًا . السذػرة كالخأؼ العمسي لمفخكع بالسدت

 ج( مكتب الخقابة كالدبلئف الكضسضائضة : كيختز بسا يمي :ػ 
ػ متابعة كدراسة الدبلئف الكضسضائضة الجاخمة في الترشضع الغضخ مذخكع لمسػاد السخجرة بالتشدضق مع 

 الجيات ذات العبلقة السحمضة كالجكلضة كاالتفاقضات الخاضعة ليا . 
ػ التشدضق العمسي مع الجيات ذات العبلقة السباشخة كالغضخ مباشخة بالسػاد السخجرة كالسؤثخات 

 العقمضة كالدبلئف الكضسضاكية كبًل حدب عبلقتو بالسػاد السحكػرة " محمضًا كدكلضًا " . 
 ػ القضاـ بأعساؿ التشدضق العمسي كالعسمي كالػقائي مع الجيات الرحضة .

 حي كالسعضذي لمشدالء في مخكد عبلج اإلدماف . ػ مخاقبة الػضع الر
 . إدارة العبلقات العامة كالتعاكف الجكلي : كتتكػف مغ :ػ 14

 أ( مكتب التعاكف الجكلي : كيتػلى السياـ التالضة :ػ 
 جرات العخبضة ػػػػػػػػ تعديد التعاكف بضغ جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كأجيدة مكافحة السخ
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شبضة كاالتراؿ بالسشطسات كاليضئات العخبضة كالجكلضة السعشضة بسذكمة السخجرات كالسؤثخات كاألج
 العقمضة . 

ػ تبادؿ السعمػمات كالخبخات كالديارات كتشطضع السؤتسخات كالشجكات بضغ الجياز كأجيدة مكافحة 
 السخجرات بالجكؿ العخبضة كاألجشبضة . 
لعخبضة كالثشائضة كمحكخات التعاكف األمشي السعشضة بجخائع ػ متابعة تشفضح االتفاقضات الجكلضة كا

 السخجرات كالسؤثخات العقمضة كالعسل عمى تفعضميا .
ػ متابعة التصػرات اإلقمضسضة كالجكلضة التي يكػف ليا انعكاس عمى كضع مذكمة السخجرات  

 كالتشدضق إلى ما يجب اتخاذه .
الجكؿ كالسشطسات اإلقمضسضة كالجكلضة كمتابعة  ػ دراسة مذخكعات االتفاقضات السدمع عقجىا مع

 تشفضحىا .
 ػ السذاركة في االجتساعات العخبضة كالجكلضة التي تعشي بسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة . 

 ب( مكتب العبلقات العامة : كيتػلى السياـ التالضة :ػ 
ة االجتساعضة ألعزاء الجياز بسا ػ القضاـ بأعساؿ العبلقات العامة كاإلندانضة كتػفضخ سبل الخعاي

 يحقق رفع الخكح السعشػية كدفع العسل إلى األماـ .
مضبلدية  1428" لدشة 19ػ القضاـ بتديضل إجخاءات الذؤكف الذخرضة كفقًا ألحكاـ القانػف رقع "

 بذأف تقجيع الخجمات لسشتدبي الجياز .
 الخسسضة . ػ اتخاذ التختضبات البلزمة أثشاء االحتفاالت كاالجتساعات

 ػ استقباؿ كتػديع الػفػد كإتساـ إجخاءات الحجد لمػافجيغ في مياـ رسسضة مغ مختمف الجكؿ .
ػ مخافقة الػفػد الخسسضة الػافجة إلى جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة بشاء عمى تعمضسات 

 رئضذ الجياز . 
 تي تقتزضيا مرمحة الجياز .ػ القضاـ بالسقاببلت كالديارات السضجانضة في الحاالت ال

ػ التشدضق كالتعاكف مع الجسعضات األىمضة كالخكابط الذبابضة كالقضادات االجتساعضة كاألنجية الذبابضة 
 في تشفضح البخامج التي تدعى الجساىضخية العطسى إلى تحقضقيا .

بلت ػ تأمضغ حاجات الجياز مغ السصبػعات كالكتب كالسصػيات كالسمرقات كالشذخات كالسج
 كالرحف لمخفع مغ مدتػػ األداء كتػعضة أفخاد السجتسع .

 ػ أؼ مياـ أخخػ يرجرىا رئضذ الجياز .
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 ج( مكتب التخجسة : كيتػلى السياـ التالضة :ػ 
 ػ تخجسة البخيج الػارد إلى الجياز مغ السشطسات كاليضئات الجكلضة .
 أك عشج عقج االجتساعات الجكلضة .ػ تػفضخ الستخجسضغ عشج زيارة الػفػد الجكلضة لسقخ الجياز 

 ػ أؼ مياـ أخخػ يرجرىا رئضذ الجياز . 
 . مخكد السعمػمات كالتػثضق : كيتكػف مغ :ػ 15

 أ( قدع السحفػضات : كيختز بسا يمي :ػ 
ػ حفع قضػدات ذكؼ الدػابق في نذاط السخجرات كالسفخج عشيع كالسصمػبضغ كالسذبػىضغ كالسجمشضغ 

السخجرة كتبػيبيا كتشدضقيا كترشضفيا كتشطضع السعمػمات األمشضة كفق الدضاؽ عمى تعاشي السػاد 
 السعتسج بالخرػص كمتابعة حخكة ما يدتجج مغ قضػدات .

 ػ تقضضع السعمػمات الستاحة كتحمضميا كالتحقق مشيا كبضاف مجػ ارتباشيا بغضخىا مغ السعمػمات . 
 لخارج في مجاؿ السخجرات .ػ جسع البضانات كالسعمػمات عغ نذاط المضبضضغ با
 ب( قدع الحداب اآللي : كيختز بسا يمي :ػ 

 ػ اإلشخاؼ الفشي كالسباشخ عمى مشطػمة السعمػمات بالجياز .
ػ تخديغ كافة السعمػمات كالبضانات الستعمقة بشذاط جخائع السخجرات في مشطػمة الحاسب اآللي 

 لسكاتب . كتػضضف ىحه السعمػمات في أعساؿ اإلدارات كالفخكع كا
 ج( قدع عسمضات غدضل األمػاؿ كالتحخيات السالضة : كيختز بسا يمي :ػ

ػ إجخاء التحخيات البلزمة عمى عسمضات غدضل األمػاؿ التي يمجأ إلضيا كبار تجار السخجرات في 
 شتى األنذصة في الجاخل كالخارج كاتخاذ اإلجخاءات القانػنضة حضاليا . 

عمػمات التي تخد إلى الجياز كالخاصة بتزخع ثخكات السسارسضغ ػ فحز الذكاكؼ كالتقاريخ كالس
ألنذصة غضخ مذخكعة في مجاؿ السخجرات كاتخاذ اإلجخاءات القانػنضة حضاليا مجعسة بالسدتشجات 

 البلزمة . 
 ء( قدع متابعة األحكاـ : كيختز بسا يمي :ػ 
 ػ متابعة القزايا خبلؿ مخاحل التقاضي السختمفة .

 ح إجخاءات التحفع القزائي عمى السزبػشات كفخض الحخاسة البلزمة ليا .ػ متابعة تشفض
 ػ متابعة األحكاـ القزائضة كمتابعة تشفضحىا .
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ػ دراسة األحكاـ الرادرة كتحجيج أسباب الحفع كالبخاءة كتخشضج أعزاء التحخؼ نحػ اإلجخاءات 
 القانػنضة الرحضحة .

 :ػىػ( الشذخات كاإلحرائضات : كيختز بسا يمي 
 ػ إعجاد التقاريخ اإلحرائضة لحجع الجخيسة " يػمضة ػ شيخية ػ ربع سشػية ػ سشػية " .

ػ إعجاد الشذخات كالسػاقف األمشضة الستعمقة بالطاىخة عمى مدتػػ الجياز كفخكعو كعخضيا عمى 
 رئضذ الجياز كالجيات ذات العبلقة . 

 دية " الخئضدضة " : كتختز بسا يمي :ػػ إعجاد اإلحراءات الستعمقة بالطاىخة . ك الغخفة السخك
 ػ تمقي الببلغات التي تخد إلى الجياز مغ الفخكع كالسكاتب كالترخؼ حضاليا . 

 . مخكد عبلج كرعاية كتأىضل السجمشضغ : كيتكػف مغ :ػ 16
 أ( مجيخ السخكد : كيختز بسا يمي :ػ

 كالعبلجضة بالسخكد .  اإلشخاؼ الكامل عمى اإلدارة كذلظ عمى مختمف السدتػيات اإلدارية
 ب( مكتب الذؤكف اإلدارية كالسالضة :ػ 

كيختز بتشطضع بخامج العسل داخل السخكد كإعجاد االحتضاجات العامة لمسخكد كإعجاد السكاتبات 
 اإلدارية كالسالضة السختمفة .
 ج( مكتب شؤكف الشدالء :ػ 

كيتػلى استقباؿ شمبات اإليجاع السقجمة مغ أكلضاء األمػر أك مغ الستقجمضغ لمعبلج, كإحالة 
الحاالت التي تع استقباليا إلى مكتب الذؤكف الصبضة إلجخاء الكذػفات كالتحالضل الصبضة ثع إلى 
كيتػلى مكتب الخعاية الشفدضة كاالجتساعضة لجراسة الحالة كإبجاء الخأؼ مغ حضث قبػلو أك عجمو, 

 كحلظ حفع ممفات الشدالء كإتساـ إجخاءات الخخكج مغ السخكد . 
 ء( مكتب الخعاية الشفدضة كاالجتساعضة :ػ 

كيتػلى ىحا السكتب اإلشخاؼ عمى العسمضة العبلجضة الستسثمة في دراسة الحالة مغ الشاحضة 
بيحا العسل فخيق مغ  االجتساعضة كاالقترادية كالشفدضة كإتباع الػسائل العمسضة الحجيثة كيقػـ

 األخرائضضغ االجتساعضضغ كالشفدضضغ .
 ىػ( مكتب التأىضل كالتجريب :ػ 

كيتػلى إعجاد كتشفضح جسمة مغ البخامج التجريبضة اليادفة إلى تأىضل كإعادة تأىضل ندالء السخكد عمى 
 .ميغ كحخؼ تعضشيع عمى كدب قػتيع, ككحلظ اإلشخاؼ عمى البخامج الخياضضة كالتخفضيضة 
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 ك( مكتب الخعاية الصبضة :ػ
كيتػلى إجخاء الفحػصات كالتحالضل الصبضة لمتأكج مغ خمػ الشدالء مغ األمخاض السعجية كإحالة 
نتائج التحالضل الصبضة إلى مكتب شؤكف الشدالء كمكتب الخعاية الشفدضة كاالجتساعضة التخاذ 

ختمف األمخاض التي قج يتعخض ليا اإلجخاءات البلزمة كفقًا لتمظ الشتائج, كيتػلى كحلظ عبلج م
. فخكع 17الشديل خبلؿ فتخة إقامتو, ككحلظ صخؼ األدكية البلزمة عغ شخيق صضجلضة السخكد  

 الجياز بالسشاشق :ػ 
كلمجياز فخكع كتعتبخ فخكعو السدتػػ التشفضحؼ القاعجؼ لؤلعساؿ السضجانضة لمعسل عمى تحقضق 

 لسؤثخات العقمضة كتختز بسا يمي :ػأىجاؼ الجياز في ضبط جخائع السخجرات كا
ػ القضاـ بأعساؿ البحث كالتحخؼ كجسع االستجالالت في الجخائع الستعمقة بالسخجرات كالسؤثخات 

 العقمضة كالترخؼ فضيا كفقًا لمقانػف .
ػ تتبع كمخاقبة الشذاط اإلجخامي في مجاؿ مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كغضخىا مغ الجخائع 

قة كجسع السعمػمات عغ حخكة السجخمضغ كاتراالتيع كأماكغ نذاشيع اإلجخامي كحرخ ذات العبل
 السرادر كاألسالضب كالتشطضسات كاألفخاد السذتبو بقضاميع بتخكيج السخجرات كالسؤثخات العقمضة .

ػ العسل عمى تكػيغ مرادرة مػثػقة لمسعمػمات الخاصة بجخائع السخجرات كالسؤثخات العقمضة 
 التراؿ بيع كالتعامل معيع . كتشطضع ا

ػ اتخاذ اإلجخاءات البلزمة لتحخيخ محاضخ جسع االستجالالت كضبط الجشاة كتحخيد السبخزات 
إلتباع األسالضب اإلجخائضة القانػنضة التي تزسغ عجـ تزضضع األدلة كالقخائغ أك إىجار قضستيا 

 باإلثبات .
ػ تأمضغ كحفع كحخاسة السزبػشات مغ السػاد السخجرة أك السؤثخة عقمضًا كغضخىا مغ السزبػشات 

 كالسستمكات إلى حضغ الترخؼ فضيا كفقًا لمقانػف كالتعمضسات الرادرة بالخرػص . 
 ػ اتخاذ اإلجخاءات الخاصة بعسمضات إتبلؼ السخجرات السزبػشة .

بذأف السخجرات كفتح ممفات مػضػعضة ليا كالتأكج مغ ػ تمقي الببلغات كالسعمػمات التي تخد 
 صحتيا كاتخاذ ما يمـد بذأنيا مغ تجابضخ كإجخاءات .

ػ إعجاد السػاقف األمشضة الضػمضة كالتقاريخ الذيخية كالدشػية عغ قزايا السخجرات كالسؤثخات العقمضة 
 السزبػشة . 

 ضة .ػ إعجاد التخجضعات الذيخية عغ األعساؿ اإلدارية كالسال
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 ػ القضاـ بأعساؿ الذؤكف العامة الػضضفضة لمعاممضغ بالفخكع .
 ػ تتػلى الفخكع في نصاؽ حجكدىا اإلدارية اإلشخاؼ عمى كحجات مكافحة السخجرات بالسشافح 

ػ أية مياـ أخخػ تدشج إلضيا أك تكمف بيا بسقتزى التذخيعات الشافحة أك التعمضسات الرادرة عغ 
 رئضذ الجياز . 
 فخكع الجياز عمى الشحػ التالي :ػ  ػ كتكػف 
 . فخع شخابمذ كيكػف نصاؽ اختراصو ) شخابمذ ػ سيل الجفارة ػ تاجػراء (.1
 . فخع الداكية كيكػف نصاؽ اختراصو ) الداكية ( .2
 . فخع صبخاتو كيكػف نصاؽ اختراصو ) صبخاتة ػ صخماف ػ العجضبلت ( .3
 زكارة ػ الجسضل ػ رقجالضغ ػ العدو ( . . فخع الشقاط الخسذ كيكػف نصاؽ اختراصو )4
 . فخع الجبل الغخبي كيكػف نصاؽ اختراصو ) غخياف ػ يفخف ػ جادك ػ مددة ػ الذػيخؼ ( .5
 . فخع نالػت كيكػف نصاؽ اختراصو ) نالػت ػ غجامذ ػ سضشاكف ػ كازف ػ تضجي ( .6
 بػلمي ػ الخسذ ( .. فخع السخقب كيكػف نصاؽ اختراصو ) تخىػنة ػ مدبلتو ػ القخه 7
 . فخع مرخاتو كيكػف نصاؽ اختراصو )زلضتغ ػ مرخاتو ػ تاكرغاء(8
 . فخع سخت كيكػف نصاؽ اختراصو ) سخت ػ بغ جػاد ػ الدجادة (9
 . فخع الكفخة كيكػف نصاؽ اختراصو ) الكفخة ػ تازربػ ػ الدخيخ ػ جبل العػيشات ( .10
 ابضا ػ جالػ ػ أكجمو ػ الجخخة ػ مخادة ( .. فخع أججابضا كيكػف نصاؽ اختراصو ) إجج11
 . فخع بشغازؼ كيكػف نصاؽ اختراصو ) بشغازؼ ػ األبضار ػ قسضشذ ػ الحداـ األخزخ ( .12
 . فخع السخج كيكػف نصاؽ اختراصو ) السخج ػ شمسضثة ػ تػكخة ( .13
 . فخع الجبل األخزخ كيكػف نصاؽ اختراصو ) البضزاء ػ شحات ػ سػسو ( .14
 فخع درنة كيكػف نصاؽ اختراصو ) درنة ػ القبة ( .. 15
 . فخع البصشاف كيكػف نصاؽ اختراصو ) شبخؽ ػ أمداعج ػ الجغبػب ( .16
 . فخع الجفخة كيكػف نصاؽ اختراصو ) سػكشو ػ ىػف ػ كداف ػ زلة ػ الفقية ( .17
 خزؽ ( .. فخع سبيا كيكػف نصاؽ اختراصو ) سبيا ػ كادؼ الذاشئ ػ كادؼ الحضاة ػ م18
 . فخع بشي كلضج كيكػف نصاؽ اختراصو ) بشي كلضج ( .19
 . فخع غات كيكػف نصاؽ اختراصو ) غات ػ القصخكف ػ العػيشات ( 20
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 ػ سضاسات الجياز :ػ 
ـ, يتػلى الجياز تشفضح  2006ك.ر  1374لدشة  114بسػجب قخار الجيات العامة رقع 

 الدضاسات التالضة :ػ 
ثمة في ضبط مختكبي جخائع السخجرات كتقجيسيع لمعجالة كذلظ بإيجاد كضاف سضاسة السكافحة الستس

 فاعل يتشاسب كحجع ىحه الطاىخة . 
سضاسة السشع الستسثمة في الحضمػلة دكف كصػؿ السادة السخجرة إلى الستعاممضغ بيا كذلظ بتفعضل 

ككسائل األعبلـ  بخنامج التػعضة كالػقاية مغ أضخار السخجرات كأخصارىا السختمفة عبخ أدكات
 السختمفة .

سضاسة عبلجضة تتسثل في رعاية ضحايا ىحه الطاىخة صحضًا كاجتساعضًا بسا يكفل عػدتيع إلى 
 السجتسع أفخادًا صالحضغ كمتابعتيع إلعادة إدماجيع في السجتسع كذلظ بإيجاد عبلج متكامل . 

ئات السعشضة في مجاؿ مكافحة سضاسة تعديد كتشدضق التعاكف الجكلي كاإلقمضسي مع األجيدة كاليض
السخجرات كما يختبط بيا مغ أنساط إجخامضة أخخػ كفق السبادغ السشرػص عمضيا في االتفاقضات 

 الجكلضة السعشضة بسذكمة السخجرات .
 ػ إستخاتضجضة الجياز في مكافحة العخض كالصمب :ػ 

خصضط عسمضاتي مضجاني قج انعكدت ىحه اإلستخاتضجضة في صػرة أداء أمشي عاؿ مشطع كمبخمج كت
مخف كحاسع كقجرة عمى تتبع السعمػمات السرجرية كالتحقق مشيا كالقضاـ بعسمضات السبلحقة 

 كالزبط .
 إستخاتضجضة الجياز في مكافحة العخض :ػ 

يتبع جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة في مكافحة العخض األسمػب العمسي مغ رصج 
 كتذخضز كمعالجة كبجائل كقج قامت إستخاتضجضتو عمى مجسػعة مغ الخكائد ىي :ػ 
 أ( التػسع األفقي في إنذاء كتجعضع مكاتبو كفخكعو لتغصضة كامل األراضي المضبضة .

 لذابة في مجاؿ مكافحة السخجرات  .ب( تجريب كتأىضل العشاصخ ا
 ج( تصػيخ قجرات كميارات أعزاء الجياز كتجعضسيا .

 ء( إنذاء كبشاء مشطػمة دقضقة لمسعمػمات كربط فخكع كمكاتب الجياز بخئاستو . 
ىػ( الجاىدية العالضة كاالستعجاد الجائع لمتحخؾ كالسبلحقة كالسجاىسة كالسػاجية مع عرابات تجارة 

 السخجرات .
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ك( تػسضع نصاؽ عسمضات التحخؼ كالستابعة كالخصج لشذاشات عرابات السخجرات كسخعة التحخؾ 
 إلحباط عسمضاتيع . 

 إستخاتضجضة الجياز في خفس الصمب :ػ  
 أ( التأكضج عمى خصخ السخجرات كأضخارىا عمى الذباب .

ة لمكذافة كالجسعضات ب( استشفار الجيػد كالصاقات الذبابضة في الخكابط الذبابضة كالحخكة العام
األىمضة في السداىسة ببخامج التػعضة السبخمجة بحضث تدتيجؼ كافة الذخائح في السجتسع ككافة 

 السؤسدات, كإبخاز مخاشخ السخجرات بذكل عمسي مبدط . 
ج( بشاء عبلقة راسخة كمتضشة مع القصاعات الخسسضة كاألىمضة السعشضة بالتػعضة كالتحرضغ كالػقاية 

 ضع كالرحة كاإلعبلـ كالجسعضات األىمضة كالخكابط الذبابضة كغضخىا مغ القصاعات .كىي التعم
ء( عقج كإقامة السمتقضات كالشجكات كالسؤتسخات التي تدتيجؼ العشاصخ األكفاء كالقادرة عمى 
استضعاب كفيع إشكالضة السخجرات كالسداىسة في معالجتيا عمسضًا كاجتساعضًا مغ أساتحة كباحثضغ 

 غ .كمتخررض
 ىػ( إقامة دكرات مكثفة كمدتسخة إلعجاد كتأىضل فخؽ تػعضة .

ك( الدعي ألف يتبشى قصاع التعمضع مشيجًا كقائضًا رسسضًا معتسجًا يغصي مخاحل التعمضع السختمفة 
 تحت مدسى مادة الػعي العاـ . 

ر ز( إنذاء مخكد لعبلج كرعاية كتأىضل متعاشي السخجرات كتدكيجه باإلمكانضات كالكػاد
 الستخررة . 

 ح( القضاـ باألنذصة اإلعبلمضة السختمفة مغ إصجار نذخات كدكريات .
 ػ بخامج كمبادرات الجياز :ػ 

أ( إقامة مخكد عبلج كرعاية كتأىضل متعاشي السخجرات كىػ بسثابة نقمة إستخاتضجضة كأكؿ خصػة 
 لفتح عبلقة جضجة مع السػاششضغ . 
ت كتع إقامة ىحا السذخكع بالتعاكف كمذاركة األمع الستحجة ب( السذخكع الػششي لسكافحة السخجرا
 " السكتب اإلقمضسي لسكافحة السخجرات " .

ج( إصجار صحضفة تػعضة تحت مدسى " صجػ السكافحة " تػزع مجانًا كتحػؼ مػضػعات ليا 
 عبلقة مباشخة بالسخجرات في ستة عذخة صفحة .
  ء( بخنامج مدسػع تحت مدسى " نػاقضذ الخصخ " .
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 ىػ( بخنامج مخئي تحت مدسى " في الجائخة " . 
 ك( إصجار عجد مغ السشذػرات التػعػية .

 ثالثاا:الجراسات الدابقة :
 عخض الجراسات : -1

 أكلا : الجراسات األجشبية 
 , بعشػاف: تعاشي الحذضر في اليشج, كتػصل إلى .  الشتائج التالضة :2009دراسة )كػبخا(,  -1
 أف العساؿ في الرشاعات الكبخػ مغ أكثخ الفئات إقبااًل عمى تعاشي الحذضر .  - 
 التعاشي مشتذخ بضغ الحكػر أكثخ مشو لجػ اإلناث .    -
كمسا انخفس السدتػػ التعمضسي ازداد تعاشي السخجرات كأف الستعاشضغ . لمحذضر كدالى  - 

 (1كمتخاخػف.)
, بعشػاف: األحضاء التي يشتذخ فضيا تعاشي السخجرات, في مجيشة 2010دراسة )تذايغ( عاـ  -2

نضػيػرؾ بالػاليات الستحجة األمخيكضة كقج ركدت تمظ الجراسة عمى  مبحػثضغ مغ الفئة العسخية بضغ 
جسضعيع مغ مجمشي السخجرات كقج جاءت نتائج تمظ  1844سشة كقج بمغ عجدىع  16-21
 عمى الشحػ التالي : الجراسة 
يتخكد انتذار تعاشي السخجرات في األحضاء السددحسة كالسحخكمة كالفقضخة كالتي يشخفس دخل  - 

 األفخاد فضيا انخفاضًا شجيجًا كيتجنى فضيا السدتػػ التعمضسي كيدضصخ التفكظ األسخػ عمضيا.
كالدكغ الدضئ تختبط أف تجني مدتػػ الجخل األسخػ كالبصالة كانخفاض السدتػػ التعمضسي  - 

 (2بالجانحضغ الستعاشضغ لمسخجرات .)
 ثانيا:الجراسات العخبية

, بعشػاف: تعاشي الحذضر 2011دراسة السخكد القػمي لمبحػث األجتساعضو كالجشائضة عاـ,  -1
سشو كأف أىع دكافع  18-16كأثاره,  تع الػصػؿ إلى أف ذركة سغ التعاشي ىي التي تقع بضغ 

اة األصجقاء كالفخفذة كحب االستصبلع كالتذبو بالخجاؿ الحقضقضضغ كمحاكلة التعاشي ىي مجار 

                                                           
( السخجرات بضغ العػامل االجتساعضة السؤدية كاآلثار الستختبة, رسالة ماجدتضخ )غضخ 2009أحسج عبجالعديد القاضي )  - 1

 . 4ضة, جامعة قاريػنذ, صمشذػرة( كمضة اآلداب كالتخب
 . 5-4(, السخجع الدابق, ص2010أحسج عبجالعديد القاضي )  - 2
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ندضاف السذكبلت الذخرضة كأف الستعاشضغ قج تعخضػا إلىساؿ آباءىع كأنيع أكثخ قمقا مغ 
 غضخىع.

 كأف مغ أىع نتائج الجراسة ما يمي:
 أف فئة العساؿ أكثخ الفئات السيشضة تعاشضا لمحذضر - 
 ذضر بضغ الحكػر يفػؽ انتذاره بضغ الشداءأف انتذار الح - 
أف الحذضر أكثخ انتذارا بضغ األشخاص السشتسضضغ آلي الصبقات الفقضخة ثع تأتي شبقات  -  

 الستػسصضغ كاألغشضاء.
أف تعاشي الحذضر يدداد انتذاره مع انخفاض مدتػػ التعمضع كيقل مع ارتفاع مدتػػ  -  

 التعمضع.
 الستدكجضغ يفػؽ انتذاره بضغ غضخ الستدكجضغ مغ الخجاؿ أف انتذار الحذضر بضغ  - 5
 (1أف تعاشي الحذضر في السجف يفػؽ انتذاره في الخيف .) -6 
, بعشػاف : تعاشي الحذضر في مجيشو أككبلنج, بػالية 2013دراسة سسضخ نعضع أحسج,  - 2

يا أف ىشاؾ انتذارا كالضفػرنضا بالػاليات الستحجة األمخيكضة التي استسخت كالتي أتزح مغ خبلل
لتعاشي السخجرات في ىحه السجيشة كخاصة في السشاشق الستجىػرة مشيا,كأف أىع تمظ السخجرات 
الحذضر ثع األفضػف كمذتقاتو مغ السؤثخات الشفدضة السختمفة كأتزح أيزا أف ىحا االنتذار معقج 

عسمضة التجاكؿ تتع بذكل كمشطع كأف ىشاؾ فاقجا في السقبػض عمضيع بتيع التعاشي كالستاجخة كأف 
خفي ججا كسا أنيا تتع بضغ السعارؼ كاألصجقاء كيعسل األحجاث عمى تعاشي السخجرات في كل 
مكاف تقخيبا, كقج الحع الباحث ازدياد ندبة تعاشي الفتضات لمسخجرات في تمظ السجيشة كقج تػصل 

 إلى الشتائج التالضة:
 ك استشذاؽ الغازات الدامة. ىشاؾ تدايج خصضخ لتعاشي األحجاث لمسخجرات - 
أف الفتضات يتعاشغ السخجرات خاصة الحذضر كحبػب اليمػسة كأف جمدات التعاشي تزع  -  

 الحكػر كاإلناث معا .
 تشتذخ في بضئة تعاشي السخجرات قضع التدامح اتجاىيا. - 

                                                           
( تقجيخ بعس خرائز البضئة األسخية كسا يخاىا بعس متعاشي السخجرات, رسالة 2012ماججة عمي أبػ مشجل )  - 1

 . 56-53ماجدتضخ )غضخ مشذػرة(, كمضة العمـػ االجتساعضة التصبضقضة, جامعة شخابمذ, ص
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ع بعشػاف :الستغضخات االجتساعضة لتعاشي السخجرات في السجتس 2013دراسة الدسخؼ,  -3
السرخؼ, كتيجؼ الجراسة آلي معخفة أبخز الستغضخات التي تترل بتعاشي السخجرات كقج أجخيت 

(مفخدة بسجيشتي اإلسكشجرية ك القاىخة كتػصمت الجراسة آلي الشتائج 400الجراسة عمى عجد )
 التالضة:
سخية أف أبخز الستغضخات االجتساعضة التي تترل بتعاشي السخجرات تتسثل في العبلقات األ - 

فعادة ما تختفع ندبة تعاشي السخجرات بضغ األسخ السشيارة عشيا في اآلسخ التي تتسضد باالستقخار 
 كالتفاعل اإليجابي.

ارتفاع ندبة تعاشي السخجرات بضغ السخاىقضغ السقضسضغ مع األميات فقط عشيا بضغ مغ يقضسػف  - 
 مع اآلباء .

 ج العػامل األساسضة الجافعة لتعاشي السخجرات.أف كجػد نسػذج لمتعاشي داخل األسخة يعج أح - 
يؤدؼ غضاب الجكر اإلشخافي مغ قبل الػالجيغ كضعف العبلقات كالخكابط األسخية بضغ األبػيغ  - 

 كاألبشاء ك ازدياد الذعػر بعجـ االنتساء كالقخب مغ الػالجيغ إلى ازدياد تعاشي السخجرات. 
 22-16% قج بجءكا التعاشي ألكؿ مخة تتخاكح أعسارىع مابضغ 62إف الغالبضة مغ الستعاشضغ  - 
 سشة.
كمسا ضعفت العبلقة بضغ االبغ كأبػيو زادت ندبة تعاشي االبغ لمسخجرات أك تجخبتيا كىػ ما  - 

 (1يجفعو لبلنزساـ لجساعات أخخػ قج تكػف مشحخفة.)
: سضكػلػجضة تعاشي األفضػف كمذتقاتو,  بمغت عضشو الجراسة دراسة سعج السغخبي,  , بعشػاف  -4
(عضشو ضابصة كاستخجـ الباحث جسمة مغ االختبارات 35(عضشو تجخيبو ك)35( مفخدة مشيع )70)

الشفدضة لقضاس مجػ صجؽ تمظ الفخكض مشيا اختضار تفيع السػضػع كاختضار الختب كغضخىا 
 كتػصل الباحث آلي الشتائج التالضة:

ضة محػر العبلقات األسخية كخاصة عبلقة األب في الصفػلة التي كانت تقـػ عمى العقاب أىس -1
كالقدػة كاإلحباط الذجيج كخضبة األمل كعجـ الثقة مسا يؤدؼ إلى محاكلة حل الرخاع بكف العجكاف 

 كاالندحاب كالدمبضة كفقجاف اعتبار الحات, فتربح الذخرضة مدتعجة لتعاشي السخجرات.

                                                           
( أسالضب التشذئة األسخية لستعاشضات السخجرات, رسالة ماجدتضخ )غضخ مشذػرة( مجرسة 2014سامضة دمحم العائب )  - 1

 . 61-60العمـػ اإلندانضة, أكاديسضة الجراسات العمضا, ص
 .62-61نفذ السخجع, ص -2
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تقخار ك التعاشف كالتعاكف األسخؼ مفقػد بضغ أباء كأميات السجمشضغ, حضث كانت أف االس -2
 (2% مغ أباء السجمشضغ مغ السشحمضغ أخبلقضا.)70ندبة 
, كىي بعشػاف : ضاىخة تعاشي الحذضر, ككانت دراسة نفدضة 2013دراسة سعج السغخبي,   -5

اشي كتذخضز جحكرىا كمجػ اجتساعضة كىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى كضع مذكمة ضاىخة لتع
 انتذارىا في السجتسع السرخؼ مغ خبلؿ أثاره األسئمة آالتضة:

ىل مذكمة تعاشي الحذضر ىي مذكمة فخدية ال يجخػ حجكثيا آال بضغ عجد قمضل مغ أفخاد - 
 الذعب السرخؼ؟

 ىل السجتسع السرخؼ يعاني مغ مذكمة السخجرات برفة عامة كمغ الحذضر برفة خاصة ؟ -
 كانت ضاىخة الحذضر تذكل ضاىخة عامة فأيغ يكػف انتذارىا ؟إذا  

 كقج أستخجـ الباحث السشيج الػصفي, ك تع التػصل إلى الشتائج اآلتضة :
 إف ضاىخة تعاشي السخجرات كبخاصة الحذضر عمى درجة كبضخة مغ االنتذار.

حة العامة إف تعاشي الحذضر لفتخات شػيمة يؤدؼ  إلى أضخار بجنضة ضارة أىسيا سػء الر
 كاضصخابات الجياز العربي كاليزسي ككآفة القػػ البجنضة كالشفدضة.

إف الرػرة الشفدضة العامة لمستعاشي أثشاء التخجيخ تتدع باالستخخاء البجني كالتعب كاضصخاب 
 اإلدراؾ كاختبلؿ اإلحداس بالدمغ كضعف السدتػػ الحىشي.

 ىساؿ.إف حضاة الستعاشي مغ نذأتو تقػـ عمى القدػة كاإل
مسا يذجع عمى التعاشي كيديج مغ الستعاشضغ كيربح سشجا كذريعة كمبخرا لتعاشي السخجر 
اعتسادا عمى أف الجيغ لع يشز صخاحة عمى تحخيع السخجرات,كتبضغ لمباحث أف جسضع أسخ 
الستعاشضغ كانت تتزسغ فخدا كاحجا عمى األقل مغ الكبار كاف يتعاشى السخجرات أك يذخب 

 الخسخ.
أؼ العاـ سػاء عشج الستعاشضغ أك غضخ الستعاشضغ في عبلج مذكمة أنتذار تعاشي الحذضر إف الخ 

 (1بػاسصة القانػف لضدت ىي الػسضمة األساسضة في عبلج السذكمة. )
بعشػاف : اآلثار االجتساعضة لتعاشي السخجرات, كىى  2013دراسة رشاد أحسج عبج المصضف  -6

جتساعي, كتيجؼ الجراسة لمتعخؼ عمى أىع العػامل التي دراسة كصفضة استخجـ فضيا السدح اال
                                                           

لجػ السخاىقضغ, رسالة ماجدتضخ )غضخ ( السعاممة األسخية كعبلقتيا بتعاشي السخجرات 2014ىجػ إبخاىضع اركاب ) - 1
 . 124-120مشذػرة( كمضة العمـػ االجتساعضة التصبضقضة, جامعة اشخبمذ, ص
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تؤدؼ آلي تعاشي السخجرات كالتعخؼ عمى اآلثار االجتساعضة لتعاشضيا بخعاية األحجاث بالخياض 
 ككانت أىع الشتائج التي تػصمت إلضيا الجراسة كسا يمي :

أمضػف أك راسبػف  معطع متعاشي السخجرات مغ الشاحضة التعمضسضة أما متأخخكف دراسضا كأما -
% لع يرمػا إلى مخحمة التعمضع الستػسط أؼ أنو يػجج ارتباط بضغ الحالة 38.5كدلظ بشدبة 

 التعمضسضة كتعاشي السخجرات .
معطع الستعاشضغ الحيغ يدكشػف في مشاشق شعبضة أكثخ تعاشضا لمسخجرات كذلظ بشدبة  -
 %مغ السشاشق الخاقضة.28.7%كالسشاشق الستػسصة بشدبة51.3
%يتعاشػف 27.5%مغ العضشة يتعاشػف السخجرات يػمضا كأف ندبة 43.7تبضغ أف ندبة -

 %مشيع يتعاشػف السخجرات شيخيا.15السخجرات أسبػعضا كاف ندبة 
% يمي ذلظ التعاشي الذخري لمسخجرات 39ندبة الحيغ يتعاشػف السخجرات مع أصجقائيع  -

ستعاشضغ لمسخجرات قج قامػا بتذجضع % مغ األحجاث ال65% كأبخزت الجراسة أف 21بشدبة 
 غضخىع عمى التعاشي.

%مع عجـ التداميع بالتعاشي في 47.5إف كقت التعاشي لمسخجرات في الفتخة السدائضة بشدبة  -
 %.21.2كقت محجد بشدبة 

% مغ األحجاث يتعاشػف في الخبلء كيمي ذلظ الحجائق العامة بشدبة 52.5إف أكبخ ندبة ىي  -
25(.%1 ) 
 : الجراسات السحمية : ثالثاا 
 ( بعشػاف : لسحضط االجتساعي كأثخه في انحخاؼ الذباب( 2013)  دراسة دمحم مرباح رجب -1

( مغ ندالء مؤسدات اإلصبلح بسجيشة بشغازؼ  ككذفت الجراسة عمى نتائج 200بمغ حجع العضشة )
 عجيجة أىسيا : 

%( كانت بجاية معخفتيع 46.3بة )% مغ أفخاد العضشة يتعاشػف السخجرات, كند49.7إف ندبة  -
 بالسخجرات قبل بمػغيع سغ العذخيغ. 

 % مغ العضشة مغ الستعاشضغ بذكل مدتسخ يسكغ كصفيع بالسجمشضغ. 42.7إف ندبة  -

                                                           
( السخجرات كاآلثار االجتساعضة لتعاشضيا بضغ الذباب, رسالة ماجدتضخ )غضخ 2007مرصفى أحسج عمي السعجاني ) - 1

 . 82-81عمضا, صمشذػرة( مجرسة العمـػ اإلندانضة, أكاديسضة الجراسات ال
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تػجج عبلقة بضغ تعاشي السخجرات كنػع الجخائع التي ارتكبيا أفخاد العضشة, حضث إف أكثخ  -
 الدخقة كالجخائع األخبلقضة.  الجخائع انتذارًا بضغ الستعاشضغ كانت

إف أكثخ الفئات العسخية ارتكابًا لمجخيسة مغ فئة الذباب كأكثخ الجخائع انتذارًا ىي الدخقة  -
 كتحتل السخجرات التختضب الثاني مغ مجسػع الجخائع التي اشتخؾ فضيا اإلناث كالحكػر. 

عخفػا السخجرات في  % مغ العضشة49.7انخفاض الدغ لستعاشي السخجرات حضث إف ندبة  -
سشة( كىع يشحجركف مغ أسخ تدػدىا الخبلفات كعجـ االىتساـ كالقدػة في السعاممة  18سغ )

 (1كضعف الػازع الجيشي. )
, بعشػاف : بعس مجمشي اليضخكيغ بسدتذفى االمخاض 2013, دراسة خالج فخج ىخير -2

( حالة مغ الحكػر, ككانت 200الشفدضة لعبلج اإلدماف  ببشغازؼ, حضث كاف عجد أفخاد العضشة )
 أىع نتائج الجراسة ىي : 

إف عضشة الجراسة مغ مجمشي اليضخكيغ أغمبيع مغ السؤىبلت الستػسصة كمغ غضخ الستدكجضغ  -
 سشة. 30-21كأغمب الستعاشضغ مغ الذباب حضث تتخاكح أعسارىع بضغ 

ب التعاشي, كسا أف تعتبخ مخافقة أصحاب الدػء كخاصة الستعاشضغ لمسخجرات مغ أىع أسبا -
 الفخاغ مغ األسباب السيسة لمتعاشي. 

تعتبخ السذاكل األسخية جدًء أساسضًا لتعاشي أفخاد العضشة اليضخكيغ ككحلظ فقجاف الخغبة في  -
 العسل كفقجاف األصجقاء. 

 مجمشي اليضخكيغ يعانػف مغ ضعف الػازع الجيشي كثقافتيع الجيشضة تكاد تكػف معجكمة.  -
 ( 2اشي اليضخكيغ بتجخضغ الدجائخ كبسخض التياب الكبج الػبائي. )يختبط تع -
, بعشػاف :اإلدماف عمى اليخكيغ في مدتذفى بشغازؼ 2013دراسة عمي الخاكؼ كآخخكف  -3

حالة جسضعيع مغ الحكػر كقج أراد ىؤالء  76لمصب الشفدي, قامت ىحه الجراسة بتحمضل كامل لعجد 
 ػع لبخامج إزالة الدسػـ. الجخػؿ شػعًا إلى السدتذفى لمخز
 كمغ أبخز نتائج ىحه الجراسة ما يمي : 

تذضع األمضة بضغ السجمشضغ حضث اتجيػا إلى العسل السبكخ بدبب قمة اإلشخاؼ كاالفتقار إلى تػجضو 
 األبػيغ. 

                                                           
 . 66-65( مخجع سابق, ص2008سيضمة مدعػد إبخاىضع ) - 1
 . 79( مخجع سابق, ص2013مرصفى السعجاني )  - 2
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لمبضئة السشدلضة تأثضخًا كبضخًا في اإلدماف عمى السخجرات حضث كجج أف أغمبضة السخضى يأتػف مغ 
 أحادية األبػيغ.  عائمة

 إف أغمب السخضى غضخ متدكجضغ كلضذ لجييع استقخار في الحضاة كلضدت لجييع التدامات عائمضة. 
 يتع تقجيع السخجرات مغ قبل األصجقاء عشج الغالبضة مغ السخضى. 
 إف غالبضة السخضى لجييع تاريخ عائمي لئلدماف عمى اليخكيغ. 

كيدعػف لمجخػؿ إلى السدتذفى مغ أجل العبلج كأف لدبب إف جسضع السخضى مغ مجيشة شخابمذ 
 ( 1كع كالسجيء إلى بشغازؼ مخافة مغ كصع السجتسع ليع. )1000الخئضدي لمدفخ أكثخ مغ 

, بعشػاف :التفكظ األسخؼ كانتذار ضاىخة تعاشي السخجرات, حاكؿ فضيا دراسة دمحم عصية -4
ظ األسخؼ كالتي قج تؤدؼ إلى انتذار ضاىخة الباحث دراسة الشتائج الدمبضة الشاشئة عغ التفك

تعاشي السخجرات ككضع بخنامج كقائي لػقاية السجتسع مغ أضخار انتذارىا كتكػنت عضشة الجراسة 
فخدًا محكػمضغ  105سشة كعجدىع  35-18مغ الذباب الحكػر فقط الحيغ تتخاكح أعسارىع بضغ 

تذفى الخازؼ لؤلمخاض الشفدضة كالعقمضة ندالء بسؤسدة اإلصبلح كالتأىضل بصخابمذ, كندالء بسد
قدع زياد, كقج قاـ الباحث بجراسة اإلشار الشطخؼ الخاص بكل ما يتعمق باألسخة كالسخجرات 
كأنػاعيا كالشطخيات السفدخة لتعاشي السخجرات كبعس الجراسات الدابقة في ىحا السجاؿ, كبضغ 

ػامل الشفدضة كاألسخية كاالقترادية نتائج دراستو التي انتيى فضيا إلى كجػد عبلقة بضغ الع
 (2كالسخجرات. )

, بعشػاف: السخجرات كاآلثار االجتساعضة لتعاشضيا بضغ 2014, دراسة  أحسج عمي الرادؽ -5 
( مفخدة مغ ندالء مخكد تاجػراء لخعاية 100الذباب, لقج بمغ حجع العضشة في ىحه الجراسة )
عمى السشيج الػصفي عغ شخيق السدح كتأىضل متعاشي السخجرات كلقج اعتسج الباحث 
 االجتساعي ككذفت الجراسة عغ الشتائج التالضة : 

-30( كالفئة العسخية مغ )29-24أغمب ندالء السؤسدة كانت أعسارىع مغ ضسغ الفئة العسخية )
 ( سشة ككاف أغمبيع عداب. 35

                                                           
 . 66-65(, مخجع سابق, ص2013سامضة دمحم العائب ) - 1
لجشائضة ( الترجؼ لطاىخة التعاشي كاإلدماف عمى السخجرات كفق الدضاسة ا2014فاشسة اليادؼ العجضمي الككمي ) - 2

 . 15الحجيثة, رسالة ماجدتضخ )غضخ مشذػرة( كمضة القانػف, جامعة  بشغازؼ, ص
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ثار عمى التػالي تبضغ مغ الجراسة كجػد آثار اجتساعضة كاقترادية لتعاشي السخجرات كىحه اآل
 ىي: 

 انحخاؼ أسخؼ.  –تفكظ كترجع أسخؼ  –خراـ  –مذاجخات مدتسخة 
أعمى ندبة مغ ندالء السؤسدة كاف مدتػػ تعمضسيع إلدامي, يمضو الحيغ يقخؤكف كيكتبػف مسا يجؿ 

 عمى أف مدتػػ التعمضع لو عبلقة بتعاشي السخجرات.
قات بالحدف, كىع يفزمػف تعاشي السخجرات أغمب ندالء السؤسدة كانػا يذعخكف في معطع األك 

 ( 1مع األصجقاء أك لػحجىع, رغع أنو لع يكغ أحج أفخاد أسخىع يتعاشى السخجرات. )
 تعقيب عمى الجراسات الدابقة:  -2

عخض الباحثضغ  فضسا سبق الجراسات الدابقة التي اىتست بسذكمة السخجرات فقج اتفقت جسضعيا 
فة عامة كلكغ ركدت كل مشيا عمى جانب مغ جػانب ىحه عمى كجػد مذكمة السخجرات بر

السذكمة, فيشاؾ مغ الجراسات ما أكلت اىتساميا بشػع معضغ مغ السخجرات كجراسة "كػبخا" التي 
أجخاىا عغ تعاشي الحذضر في اليشج, كدراسة السخكد القػمي لمبحػث االجتساعضة كالجشائضة عغ 

رخ, كدراسة سسضخ نعضع عغ تعاشي الحذضر في تعاشي الحذضر  في اإلقمضع الجشػبي مغ م
مجيشة أككبلنج بػالية كالفػرنضا بالػاليات الستحجة األمخيكضة التي استسخت بضغ عاـ, كدراسة سعج 
السغخبي  عغ سضكػلػجضة تعاشي األفضػف كمذتقاتو, كدراسة سعج السغخبي  عغ ضاىخة تعاشي 

ت بشػع كاحج مغ السخجرات, كدراسة عمى الخاكؼ الحذضر, كمغ الجراسات السحمضة أيزًا التي اىتس
كآخخكف  عغ اإلدماف عمى اليضخكيغ في مدتذفى بشغازؼ لمصب الشفدي, كقج الحع الباحثضغ  
أيزًا مغ خبلؿ عخضو لمجراسات الدابقة إف أغمب الجراسات قج ركدت عمى متغضخ كاحج لجراسة 

ألحضاء التي يشتذخ فضيا تعاشي مذكمة السخجرات فسشيا ما ركدت عمى متغضخ الدكغ أؼ ا
السخجرات كجراسة "تذايغ"  في مجيشة نضػيػرؾ بالػاليات الستحجة األمخيكضة, كمشيا ما ركدت عمى 
التفكظ األسخؼ كجراسة دمحم عصضة بعشػاف التفكظ األسخؼ كانتذار ضاىخة تعاشي السخجرات, كمشيا 

قتيا بتعاشي السخجرات لجػ السخاىقضغ, دراسة ىجػ إبخاىضع الخكاب حػؿ السعاممة األسخية كعبل
 كيخػ الباحثضغ إف دراستيع تختمف عغ ىحه الجراسات التي عخضيا كذلظ مغ عجة كجػه: 

                                                           
 . 146-145( مخجع سابق, ص2007مرصفى السعجاني ) - 1
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إف الجراسات الدابقة تشاكلت جانبًا مغ جػانب السذكمة فخكدت عمى مذكمة السخجرات مغ حضث 
خجرات كالسؤثخات العقمضة تعاشضيا فقط, كأف الباحث يحاكؿ التعخؼ عمى دكر جياز مكافحة الس
 في الترجؼ لسذكمة  السخجرات مغ حضث استخاتضجضة كإمكانضات الجياز. 

أما الجانب اآلخخ فيي تختمف عغ الجراسات الدابقة مغ حضث عضشة الجراسة فأغمب الجراسات    
ئًا ركدت عمى الستعاشضغ كػحجة لمجراسة كىع ضحضة ىحه السذكمة, أما الباحث فضحاكؿ أف يقجـ شض
ججيجًا باتخاذ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كػحجة اىتسامو باعتبارىع ىع 

  أكثخ الفئات معخفة بحجع السذكمة كأنػاع السخجرات كآثارىا. 
كمغ ىشا يخػ الباحثضغ  أنو ال تػجج حدب إشبلعو أؼ دراسة مذابية لجراستو كىحا ما يسضدىا عغ 

 الجراسات الدابقة. 
 السشيجية  اإلجخاءاترابعاا : 
 . مشيج الجراسة :                                1

إلى اإلمكانات إف تحجيج مشيج الجراسة يتػقف عمى شبضعة مذكمة الجراسة كأىجافيا, باإلضافة 
(, كلتحقضق أىجاؼ الجراسة تع تػضضف  42:  1999الفشضة كالسادية الستاحة لمباحث ) التضخ, 

السشيج الػصفي في دراسة خرائز البضئة التشطضسضة لمجياز  مغ خبلؿ قضاس دكرىا في ردع 
أسالضب  كضبط ضاىخة السخجرات في السجتسع المضبي حتي يتحقق االستقخار كالتػازف, كاستخجـ مغ

 ىحا السشيج, أسمػب السدح الذامل  لئلجابة عمى تداؤالت الجراسة .  
 . مجتسع الجراسة : 2

يعخؼ مجتسع الجراسة : بأنو مجسػعة كحجات الجراسة, التي يخاد الحرػؿ عمي بضانات مشيا أك 
 ( . كيتكػف مجتسع الجراسة الحالضة مغ ُمسثمي  جياز مكافحة158:  199 9عشيا )التضخ,  

ؼ(, كالبالغ  2019 -2020السخجرات بسجيشة بشغازؼ  في اإلدارات العمضا كالجنضا خبلؿ عاـ ) 
( عسل مضجاني, كمشيع 95( يعسمػف عسل مكتبي, كمشيع )43( مفخه, مشيع )160عجدىع الكمي  )

(  خفارة . كقج كقع اختضار الباحث عمى ىحه الذخيحة؛ ألنو يعتقج أّف ىؤالء  ىع الحيغ 22)
ػف بػضضفة أعساؿ الجياز كػسضمة لمحج مغ مذكمة السخجرات, كبحلظ تكػف ليع الجراية الجضجة يقػم

 عمى شبضعة مػضػع الجراسة .  
 . أداة جسع البضانات. 4
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تع اسخجاـ استسارة االستبضاف, كلمتأكج مغ الرجؽ الطاىخؼ لرحضفة السقابمة, قاـ الباحثضغ   
(, مغ  2ررضغ بعمع االجتساع ) أنطخ ممحق رقع بعخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسضغ الستخ

جامعة بغازؼ, كمغ خبلؿ مبلحطات السحكسضغ, تع ححؼ بعس الفقخات, كزيادة فقخات أخخػ, 
كسا ُأدخمت بعس التعجيبلت عمى تختضب األسئمة داخل السحاكر, حضث أصبح العجد الشيائي 

ة, تع استخجاـ شخيق ألفا كخكنباخ ( سؤااًل, ك لحداب ثبات صحضفة السقابم46لفقخات الرحضفة )
(, عمى عضشة  مجتسع الجراسة بذكل  Spssمغ خبلؿ الحقضبة اإلحرائضة لمعمـػ االجتساعضة ) 

%(, كىػ معامل ثبات مشاسب 68(  حالة, كقج بمغ معامل الثبات ) 30عاـ  كالتي قػاميا ) 
 كمقبػؿ في العمـػ االجتساعضة . 

 مخاجعة البضانات : 
ياء مغ عسمضة جسع البضانات, قاـ الباحثضغ  بسخاجعة استسارات االستبضاف لمتأكج مغ كبعج االنت

اكتساؿ بضاناتيا كصجقيا كاتداقيا مع أىجاؼ الجراسة, كبعج ذلظ تع تفخيغ الرحائف يجكيًا 
 لتجيضدىا لمسعالجة اإلحرائضة .   .  

 . األسالضب اإلحرائضة :5
  -مى األسالضب اإلحرائضة التالضة :اعتسجت الجراسة في تحمضل بضاناتيا ع 

التػزيعات التكخارية كالشدب السئػية, لتحمضل خرائز العضشة كتداؤالت الجراسة ؛ ألف البضانات 
مقاسو عمى السدتػػ اإلسسي مغ مدتػيات القضاس, كسا أنيا دراسة استكذافضة يسكغ مغ خبلليا 

سة تع اختضاره بصخيقة غضخ عذػائضة تصػيخ فخكض, كلضذ اختبار فخكض, ككحلظ أل مجتسع الجرا
 )عسجيو (, التتصمب في تحمضل بضشاتيا أسالضب إحرائضة متقجمة تعتسج عمى معالع السجتسع .

 .مجاالت الجراسة :6
 السجاؿ السكاني : يتسثل في مجيشة بشغازؼ  . 
ة بفخع السجاؿ البذخؼ : تقترخ الجراسة عمي مسثمي جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمض 

 بشغازؼ  .
 (  .2020 -2019السجاؿ الدمشي : لقج استغخقت الجراسة الفتخة الدمشضة ما بضغ )

 .صعػبات الجراسة :7
 تعػخض البػاحثضغ  أثشاء تشفضحه ليحه الجراسة لجسمة مغ الرعػبػات أىسيا ما يمي : 

 مر الخسالة. . قمة السخاجع, مسا دفع الباحث إلى تكخار بعس السخاجع عجة مخات, في ىا1
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عجـ تشاسب التكالضف السادية لمجراسة مع اإلمكانات السادية لمباحث, مع العمع أف الباحث 2. 
 يجرس عمى حدابو الخاص . 

 عجـ تعاكف أفخاد العضشة أثشاء مخحمة جسع البضانات .  3.
 خامدًا : مخحمة تحمضل البضانات 

 الجراسة:تحمضل البضانات الخاصة بخرائز مجتسع   -أكاًل:
لقج تع تحمضل البضانات الخاصة بخرائز مجتسع الجراسة, مغ خبلؿ التػزيعات التكخارية كالشدب 

  -السئػية, التي تع عخضيا في الججاكؿ التالضة :
ىل اإلمكانضات الفشضة كالسادية لجياز  -تحمضل البضانات الخاصة بالتداؤؿ األكؿ كنرو : -1  

 مذكمة السخجرات ؟ مكافحة السخجرات كافضة لمحج مغ
 تػزيع السبحػثضغ حدب اإلمكانضات التي يتع استخجاميا في العسل . -1   

 ( يػضح تػزيع السبحػثضغ حػؿ اإلمكانضات التي يتع استخجاميا في العسل1ججكؿ رقع)
ىل اإلمكانيات التالية يتع استخجاميا في 

 العسل ؟
 ل نعع

 السجسػع
 % ؾ % ؾ

 160 6 10 94 150 الحاسب اآللي
 160 41 66 59 94 كسائل االتراالت االلكتخكنضة الحجيثة
 160 67 107 33 53 األجيدة العمسضة الحجيثة لمكذف عشالسخجرات
 160 24 38 76 122 كجػد مبالغ مالضة لتديل سضخ العسل
 160 43 69 57 91 كجػد كسائل مػاصبلت كافضة لدضخ العسل

يتبضغ مغ الججكؿ, أف أىع اإلمكانضات التي يتع استخجاميا في العسل ىي إمكانضة الحاسب اآللي   
%(, ثع يمضيا مباشخًة كجػد 94تحرمت عمى السختبة األكلى مغ بضغ إجابات السبحػثضغ بشدبة )

%(, ثع كسائل االتراالت االلكتخكنضة الحجيثة 76مبالغ مالضة في تديضل سضخ العسل بشدبة )
%(, كفي السختبة الخابعة كجػد كسائل مػاصبلت كافضة لدضخ العسل, كفي السختبة 59بشدبة )

 %( . 33األخضخة ك بشدبة غضخ مؤيجة األجيدة العمسضة الحجيثة لمكذف عغ السخجرات بمغت )
ماىي األسالضب التي يتبعيا جياز  -تحمضل البضانات الخاصة بالتداؤؿ  الثاني كنرو : -2 

 مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة في الترجؼ لسذكمة السخجرات ؟
 تػزيع السبحػثضغ حدب األسالضب التي يتع استخجاميا في العسل : -1 
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 التي يتع استخجاميا في العسل ( يػضح تػزيع السبحػثضغ حػؿ أىع األسالضب3ججكؿ رقع)
أي مغ األساليب التالية ذات أىسية بالشدبة 

 لمجياز
 ل نعع

 السجسػع
 % ؾ % ؾ
أسمػب السكافحة الستسثل في ضبط مختكبي جخائع 

 السخجرات
146 91 14 9 160 

 160 31 50 69 110 أسمػب السشع الستسثل في بخنامج التػعضة كالػقاية
 160 37 59 63 101 الستسثل في رعاية ضحايا السخجراتأسمػب العبلج 

أسمػب تعديد كتشدضق التعاكف الجكلي مع األجيدة 
 السعشضة بسكافحة السخجرات

82 51 78 49 160 

 160 58 93 42 67 أسمػب التعاكف مع األجيدة األمشضة داخل الجكلة

يتبضغ مغ الججكؿ, أف أىع األسالضب بالشدبة لمجياز ىػ أسمػب مكافحة ضبط مختكبي جخائع  
%(, ثع يمضو 91السخجرات حضث يأتي في السختبة األكلى مغ بضغ إجابات السبحػثضغ  بشدبة )

%(, ثع  أسمػب العبلج 69مباشخًة أسمػب السشع الستسثل في بخامج التػعضة كالػقاية بشدبة )
%(, كفي السختبة الخابعة يأتي أسمػب التعاكف الجكلي مع 63حايا السخجرات بشدبة )لخعاية ض

%(,  ثع يأتي أسمػب التعاكف مع أجيدة األمغ 51أجيدة مكافحة السخجرات األخخػ بشدبة ) 
 %( .  42داخل الجكلة بشدبة )

كراء انتذار  ماىي األسباب الكامشة -تحمضل البضانات الخاصة بالتداؤؿ  الثالث كنرو : -3 
 كتفاقع مذكمة السخجرات مغ كجية نطخ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة 

تػزيع السبحػثضغ حدب األسباب الكامشة كراء انتذار مذكمة السخجرات مغ جية نطخ  -3 
 العاممضغ بالجياز :
 انتذار السخجرات( يػضح تػزيع السبحػثضغ حػؿ أىع األسباب الكامشة كراء 5ججكؿ رقع)

 أىع األسباب السػدية لطاىخة السخجرات  
 ل نعع

 السجسػع
 % ؾ % ؾ

 160  10  16   90  144 ضعف الػازع الجيشي  
 160  69  110   31  50 تػفخ الساؿ بكثخة  
 160   5.57  92 5.42  68 انخفاض مدتػػ التعمضع  

 160 79 126 21 34 كجػد بعس أماكغ الميػ
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 160 78 125 22 35 كسائل اإلعبلـ السختمفة 
 160 28 45 72 115 البصالة 
 160 37 59 63 101 الفقخ

 160 31 49 69 111 التفكظ األسخؼ 
 160 52 38 48 77 التخبضة األسخية القاصخة 
 160 70 112 30 48 العسالة األجشبضة 
 160 82 131 18 29 االنفتاح االقترادؼ 

 160 74 119 26 41 ضعف اإلجخاءات القانػنضة 
 160 5.67 108 5.32 52 سيػلة الحرػؿ عمى السخجرات 

 160 69 111 31 49 رخز ثسغ السخجرات
 160 67 107 33 53 ضعف الخقابة الجسخكضة عمى السشافح الحجكدية  

 160 61 97 39 63 تحقضق األرباح الخضالضة كالثخاء الدخيع 
 160 46 74 54 86 الدكغ في األحضاء العذػائضة 

 160 27 43 73 117 عجـ شغل أكقات الفخاغ بالذي السفضج

كيتبضغ مغ الججكؿ بأف ضعف الػازع الجيشي يأتي في التختضب األكؿ مغ بضغ أىع األسباب  
االجتساعضة التي تؤدؼ إلى انتذار ضاىخة السخجرات تعاشضًا كتجارة كأدمانًا في مجتسعشا المضبي 

 %(, بضشسا جاء في التختضب الثاني عجـ شغل أكقات الفخاغ  كأحج األسباب االجتساعضة90بشدبة )
%(, كيمضيا في التختضب الثالث البصالة بشدبة 73التي تؤدؼ إلى انتذار ضاىخة السخجرات  بشدبة )

%(, أما في السختبة الخامدة يأتي الفقخ 69%(, كفي التختضب الخابع التفكظ األسخؼ بشدبة )72)
تبة %( كأحج األسباب االجتساعضة السؤدية إلى انتذار ضاىخة السخجرات,  كفي السخ 63بشدبة)

الدادسة يأتي الدكغ في األحضاء العذػائضة مغ بضغ األسباب السؤدية إلى انتذار ضاىخ السخجرات 
مغ كجية نطخ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات, أما عغ بقضت األسباب لع تأت بشدب مؤيجة  
كيدتسخ تختبيا حدب ما ىػ مػضح في الججكؿ الدابق حتى أقل األسباب كىي االنفتاح 

 %( .18ادؼ بشدبة )االقتر
ماىي أكثخ أنػاع السخجرات  -تحمضل البضانات الخاصة بالتداؤؿ  الخامذ كنرو : -4  

كالسؤثخات العقمضة انتذارًا في السجتسع المضبي مغ كجية نطخ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات 
 كالسؤثخات العقمضة 
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ذارًا مغ كجية نطخ العاممضغ تػزيع السبحػثضغ حدب تختضب أكثخ أنػاع  السخجرات انت -4 
 بالجياز :
( يػضح تػزيع السبحػثضغ حػؿ تختضب أكثخ أنػاع السخجرات انتذارًا  في السجتسع 4ججكؿ رقع)

 المضبي
 % ؾ ماىي أكثخ  أنػاع  السخجرات كالسؤثخات العقمية انتذاراا  ؟

 16 25 الحذضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 4 7 اليخكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ
 0 0 الكػكايضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ
 20 32 األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاص
 60 96 الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػر
 100 160 السجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

يتبضغ مغ الججكؿ أف الخسػر تأتي في السختبة األكلى مغ بضغ أكثخ أنػاع السخجرات كالسؤثخات 
%(,  كيمضيا األقخاص تحرمت عمى السختبة 60العقمضة  انتذارًا في مجتسعشا المضبي بشدبة بمغت)

ي %( أما اليخكيغ فجاء ف16%(, كيأتي الحذضر في السختبة الثالثة بشدبة )20الثانضة بشدبة )
 %( . 0%(, أما التختضب الخامذ كاألخضخ فكاف لمكػكايضغ  بشدبة )4التختضب الخابع بشدبة  )

ماىي أندب الػسائل لمحج مغ  -تحمضل البضانات الخاصة بالتداؤؿ  الدادس كنرو :  -5 
مذكمة السخجرات في السجتسع المضبي مغ كجية نطخ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات 

 ضة ؟ العقم
 تػزيع السبحػثضغ حدب  أندب الػسائل لمحج مغ مذكمة السخجرات : -5 

 ( يػضح تػزيع السبحػثضغ حػؿ أندب الػسائل لمحج مغ مذكمة السخجرات 5ججكؿ رقع)
ماىي أندب الػسائل لمحج مغ مذكمة 

في مجتسعشا الميبي  ؟  السخجرات  ا
 ل نعع

 السجسػع
 % ؾ % ؾ

 160 19 30 81 130 اإلعبلمضةاالىتساـ بالتػعضة 
 160 41 65 59 95 القزاء عمى البصالة
 160 44 70 56 90 القزاء عمى الفقخ

 160 39 63 61 97 التذجيج في العقػبة الجشائضة عمى التاجخ
 160 54 87 46 73 تذجيج الخقابة عمى السشافح الحجكدية
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 160 58 93 42 67 تجعضع السؤسدات التخبػية
 160 35 56 65 104 بالتػعضة الجيشضةاالىتساـ 

%( يخكف  أف االىتساـ بالتػعضة 81يتزح مغ خبلؿ الججكؿ أف أغمب السبحػثضغ بشدبة )
اإلعبلمضة يأتي مغ أكؿ الػسائل لمحج مذكمة السخجرات, كيمضو في السختبة الثانضة االىتساـ 

%(, كفي السختبة الثالثة تأتي تذجيج العقػبة عمى تاجخ السخجرات 65بالتػعضة الجيشضة بشدبة)
%(, كفي 59%(, أما في السختبة الخابعة تأتي كسضمة القزاء عمى البصالة  بشدبة)61بشدبة )

%(,كفي السختبة الدادسة تأتي تذجيج 56السختبة الخامدة نأيي كسضمة القزاء عمى  الفقخ بشدبة)
%( كفي السختبة الدابعة كاألخضخة تأتي تجعضع 46الخقابة عمى السشافح الحجكدية بشدبة ) 

 %( .   42خبػية بشدبة ) السؤسدات الت
 سادساا: عخض الشتائج كالتػصيات كالسقتخحات

 . نتائج الجراسة : 1 
ىل اإلمكانضات الفشضة كالسادية لجياز مكافحة  -الشتائج الخاصة بالتداؤؿ األكؿ كنرو : -1 

 السخجرات كافضة لمحج ضاىخة  السخجرات ؟ 
أكضحت الجراسة أف أىع اإلمكانضات التي يتع استخجاميا جياز مكافحة السخجرات في العسل  -1

ىي إمكانضة الحاسب اآللي  تحرمت عمى السختبة األكلى مغ بضغ إجابات السبحػثضغ بشدبة 
%(, ثع كسائل 76%(, ثع يمضيا مباشخًة كجػد مبالغ مالضة في تديضل سضخ العسل بشدبة )94)

%(, كفي السختبة الخابعة كجػد كسائل مػصبلت كافضة 59الكتخكنضة الحجيث بشدبة )االتراالت 
%(, كفي السختبة األخضخ بشدبة غضخ مؤيجة كجػد األجيدة العمسضة لمكذف 57لدضخ العسل بشدبة )
 %( .   33عغ السخجرات بمغت )

في سضخ العسل    بضشت الجراسة, أف أىع األسباب التي تسشع مغ استخجاـ الػسائل الحجيثة -2
%(, أما األسباب األخخػ  لع تأتي 76ججكؿ ىػ عجـ تػفضخ الكػادر الفشضة لدتخجاميا بشدبة )

 بشدب مؤيجيو .  
ماىي األسالضب التي يتبعيا جياز مكافحة  -الشتائج الخاصة بالتداؤؿ  الثاني  كنرو : -3  

 السخجرات كالسؤثخات العقمضة في الترجؼ لسذكمة السخجرات ؟
أكضحت الجراسة, أف أىع األسالضب ذات أىسضة بشدبة لمجياز ىػ أسمػب مكافحة ضبط  -1

%(, ثع يمضو 91مختكبي السخجرات, يأتي في السختبة األكلى مغ بضغ إجابات السبحػثضغ  بشدبة )
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%(, ثع  أسمػب العبلج لخعاية ضحايا 69مباشخًة أسمػب السشع ببخامج التػعضة كالػقاية بشدبة )
%(, كفي السختبة الخابعة أسمػب التعاكف الجكلي مع أجيدة مكافحة 63ت بشدبة )السخجرا

%(, يأتي أسمػب التعاكف مع أجيدة األمغ داخل الجكلة بشدبة غضخ 51السخجرات األخخػ بشدبة)
 %( .42مؤيجيو شكمت )

فاقع ماىي األسباب الكامشة كراء انتذار كت -الشتائج الخاصة بالتداؤؿ  الثالث  كنرو : -3 
 مذكمة السخجرات مغ كجية نطخ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة ؟ 

يتبضغ مغ الجراسة, بأف ضعف الػازع الجيشي يأتي في التختضب األكؿ مغ بضغ أىع األسباب  -1
 االجتساعضة التي تؤدؼ إلى انتذار ضاىخة السخجرات تعاشضًا كتجارة كأدمانًا في مجتسعشا المضبي

%(, بضشسا جاء في التختضب الثاني عجـ شغل أكقات الفخاغ  كأحج األسباب االجتساعضة 90بشدبة )
%(, كيمضيا في التختضب الثالث البصالة بشدبة 73التي تؤدؼ إلى انتذار ضاىخة السخجرات  بشدبة )

ي الفقخ %(, أما في السختبة الخامدة يأت69%(, كفي التختضب الخابع التفكظ األسخؼ بشدبة )72)
%( كأحج األسباب االجتساعضة السؤدية إلى انتذار ضاىخة السخجرات,  كفي السختبة 63بشدبة)

الدادسة يأتي الدكغ في األحضاء العذػائضة مغ بضغ األسباب السؤدية إلى انتذار ضاىخ السخجرات 
االقترادؼ  مغ كجية نطخ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات كفي السختبة األخضخة يأتي  االنفتاح

 %( . 18بشدبة غضخ مؤيجة شكمت )
ماىي أكثخ أنػاع السخجرات انتذارًا في  -الشتائج الخاصة بالتداؤؿ  الخابع  كنرو : -4  

 السجتسع المضبي مغ كجية نطخ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة ؟ 
بضغ أكثخ أنػاع السخجرات  انتذارًا  أكضحت الجراسة, أف الخسػر تأتي في السختبة األكلى مغ -1

%(,  كيمضيا األقخاص تحرمت عمى السختبة الثانضة بشدبة 60في مجتسعشا المضبي بشدبة بمغت)
%(  ك اليخكيغ تحرل 16%(, كحلظ الحذضر  تحرل عمى ندًبة شكمت )20مخفزة كانت )

 %( . 0%(, أما الكػكايضغ لع يتحرل تأيضج بشدبة )4ندبة مشخفزة ججًا شكمت )
ماىي أندب الػسائل لمحج مغ  -تحمضل البضانات الخاصة بالتداؤؿ  الخامذ  كنرو :  -5

مذكمة السخجرات في السجتسع المضبي مغ كجية نطخ العاممضغ بجياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات 
 العقمضة ؟ 
%( مغ أعزاء الجياز كتشطضع اجتساعي  يخكف  أف 81أكضحت الجراسة أف بشدبة ) -1
ىتساـ بالتػعضة يأتي مغ أكؿ الػسائل لمحج مذكمة السخجرات, كيمضو في السختبة الثانضة االىتساـ اال
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%(, كفي السختبة الثالثة تذجيج العقػبة عمى تاجخ السخجرات بشدبة 65بالتػعضة الجيشضة بشدبة)
مغ مذكمة %(, أما في السختبة الخابعة تأتي كسضمة القزاء عمى البصالة مغ بضغ كسائل الحج 61)

 %( .   56%(, كفي السختبة الخامدة تأتي كسضمة القزاء عمى  الفقخ بشدبة)59السخجرات بشدبة)
 التػصيػػػات : 

 في ضػء البضانات كالشتػائج التي تػصمت إلضيا ىحه الجراسة, فإف الباحث يػصي بسا يمي :
خئضة كالسدسػعة تػصي الجراسة جيات االختراص بالعسل عمى إقامة الشجكات كالبخامج الس

كالسحاضخات بأىسضة دكر جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة, في  الترجؼ لطاىخة  
 السخجرات, كتحقضق الزبط االجتساعي .

تػصي الجراسة جيات االختراص, بتػعضة الشاس مغ خبلؿ كسائل اإلعبلـ بخصػرة أضخار 
 د كالسجتسع كاألسخة  .السخجرات الشفدضة كاالجتساعضة كاالقترادية عمى الفخ 

تػصي الجراسة بأف يكػف ىشاؾ تعاكف إيجابي بضغ أعزاء الزبط الخسسي كغضخ الخسسي, في 
 مػاجية ضاىخة السخجرات . 

تػصي الجراسة مؤسدات مكافحة السخجرات بأف تقػـ بأداء دكرىا كسا ىػ متػقعة مشيا قانػنًا 
الخسسضة في كل األمػر في عرخ حتى التجعل الشاس يمتجئػف إلى مؤسدات الزبط غضخ 

 السجنضة .
تػصي الجراسة جيات االختراص بالعسل مغ خبلؿ كسائل االعبلـ, بسخاشخ تعاشي 

 السخجرات, كآثاره عمى زيادة الشداعات  بضغ الذباب, كمسارسة الخذيمة بكل أنػاعيا .
تساعي العاـ, تػصي الجراسة مؤسدات مكافحة السخجرات, بأداء كضائفيا في ضػء البشاء االج

 حتى اليحجث خمبًل في الشطاـ .
تػصي الجراسة مؤسدات الزبط الخسسضة مغ مخاكد شخشة, كنضابة كقزاء, بالتعاكف كالتساسظ 
مع جياز مكافحة السخجرات بعضجًا عغ السؤثخات غضخ السػضػعضة, مغ أجل السحافطة عمى تػازف 

 السجتسع .
بعجـ تأخضخ صجكر أحكاميع, كخاصة في جخائع  تػصي الجراسة رجاؿ القزاء كأعزاء السحكسة

بضع كتخكج السخجرات, حتى التفدح السجاؿ لسداعي الجفاع  حفاضًا عمى الحق العاـ, كزيادة 
 الزبط في السجتسع .
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تػصي الجراسة بالعسل عمى تفعضل دكر السؤسدات التخبػية  في نذخ الػعي الثقافي بضغ ابشائشا 
 خجرات مغ خبلؿ شبكات التػاصل االجتساعي .في إبتعادىع عمى التخكيج  لس

تػصي الجراسة كحلظ أعزاء جياز مكافحة السخجرات, البعج عغ التحضد كعجـ الججية في 
 أحكاميع, كااللتداـ دكف تجخل أؼ اتجاه آخخ  .  

تػصي الجراسة أيزًا بأف يكػف ىشاؾ اجتساع يزع كبار رجاؿ الجيغ, كرجاؿ الزبط الخسسي 
السشصقة الذخقضة, كالتي تعج مجيشة بشغازؼ  حالة مشيا رفع الغصاء االجتساعي عمى كغضخ الخسسي ب

 كل تاجخ لمسخجرات . 
كآخضخًا تػصي الجراسة جيات االختراص بسجػ خصػرة تعاشي السخجرات عمى عقػؿ الذباب, 

 عمى إعاقة حخكة التشسضة البذخية,  االجتساعضة,  كاالقترادية .
 السقتخحػػات : -3
ضػء نتائج الجراسة كتػصضاتيا, يقتخح الباحثضغ إجخاء دراسات مدتقبمضة في السػضػعات في 
 -التالضة : 

دراسة حػؿ الخضاء الػضضفي لمعاممضغ بجياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كأثخه عمى 
 أداىع .

 . دراسة حػؿ دكر جياز البحث الجشائي في مكافحة جخيسة السخجرات في السجف األخخػ 
 دراسة حػؿ دكر رجاؿ  القانػف في مدانجة جياز مكافحة السخجرات  .

 دراسة حػؿ خرائز أعزاء جياز مكافحة السخجرات كعبلقتيا بأداىع السيشي  . 
 دراسة حػؿ معػقات األدا السيشي لجياز مكافحة السخجرات .
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 :السخاجػػػػػع
 :الكتب
كالزبط االجتساعي, القاىخة, مكتبة نيزة الذخؽ  . إبخاىضع أبػ الغار, عمع االجتساع القانػني 1
 . 189, ص 2009,
( السخجرات بضغ العػامل االجتساعضة السؤدية كاآلثار 2009.أحسج عبجالعديد القاضي ) 2

 . 4الستختبة, رسالة ماجدتضخ )غضخ مشذػرة( كمضة اآلداب كالتخبضة, جامعة قاريػنذ, ص
لتشذئة األسخية لستعاشضات السخجرات, رسالة ماجدتضخ ( أسالضب ا2014. سامضة دمحم العائب ) 3

 .61-60)غضخ مشذػرة( مجرسة العمـػ اإلندانضة, أكاديسضة الجراسات العمضا, ص
. سسضخ دمحم عبجالغشي, السخجرات السػاد السخجرة, السؤثخات العقمضة, السػاد السدتخجمة في 4

 . 11ً,ص2006دار الكتب القانػنضة,‘صشعيا, القاىخة
 66-65( مخجع سابق, ص2008سيضمة مدعػد إبخاىضع ). 5
 . 46ػ  45.عمي الحػات, مخجع سابق, ص 6
( الترجؼ لطاىخة التعاشي كاإلدماف عمى السخجرات 2014. فاشسة اليادؼ العجضمي الككمي )7

كفق الدضاسة الجشائضة الحجيثة, رسالة ماجدتضخ )غضخ مشذػرة( كمضة القانػف, جامعة  بشغازؼ, 
 . 15ص
. مداعج بغ إبخاىضع الحجيثي, مبادغ  عمى االجتساع الجشائي, الخياض, مكتبة العبضكاف 8
 49, ص 2008,
( السخجرات كاآلثار االجتساعضة لتعاشضيا بضغ الذباب, 2007. مرصفى أحسج عمي السعجاني )9

 .82-81رسالة ماجدتضخ )غضخ مشذػرة( مجرسة العمـػ اإلندانضة, أكاديسضة الجراسات العمضا, ص
, 2009. دمحم عبجالسػلى الجقذ, عمع االجتساع الرشاعي, ال يػجج بمج الشذخ كدار الشذخ ,10
 . 123ص 
( تقجيخ بعس خرائز البضئة األسخية كسا يخاىا بعس 2012.ماججة عمي أبػ مشجل ) 11

 متعاشي السخجرات, رسالة ماجدتضخ )غضخ مشذػرة(, كمضة العمػـ االجتساعضة التصبضقضة, جامعة
 .56-53الفاتح, ص
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( السعاممة األسخية كعبلقتيا بتعاشي السخجرات لجػ السخاىقضغ, 2014. ىجػ إبخاىضع اركاب )12
-120رسالة ماجدتضخ )غضخ مشذػرة( كمضة العمـػ االجتساعضة التصبضقضة, جامعة شخابمذ, ص

124. 
 التقاريخ كالجكريات:

 .  1التقخيخ العالسي عغ السخجرات, مخكد األمع الستحجة لئلعبلـ, لضبضا, شخابمذ, ص 
البعج األمشي لسذكمة السخجرات, مؤشخات ضاىخة السخجرات عالسضًا, السشطسة العامة لمذباب 

 . 6, 4كالخياضة بالتعاكف مع جياز مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة, ص 
 .2020مغ مشذػرات الجياز, 
مدضحي بذأف إنذاء جياز مكافحة  2006ك.ر )  1374( لدشة 114. قخار الجية العامة رقع )
 السخجرات كالسؤثخات العقمضة . 
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 السخجرات كأثخاىا عمى الذباب كدكر األسخة كمؤسدات السجتسع في الػقاية مشيا
بكمية التخبية قرخ   عزػ ىيئة تجريذ بقدع الخجمة الجتساعية -د. سعاد ابػبكخ السقخحى 

 بغ غذيخ جامعة شخابمذ

 لسقجمة ا
اف مذكمة تعاشى  السخجرات بضغ الذباب فى مجتسعشا اصبحت مغ اكثخ السذاكل التى تعانضيا 
السجتسعات العخبضة باعتبار الذباب ىع دعامة ىحه االمة الحػ يديع فى البشاء كصشاعة كافة 

 السجاالت .
العسػد الفقخػ الستسثل فى كقج اتت مذكمة تعاشى السخجرات الى اضعاؼ السجتسع ككدخ 

 .الذباب
كحخب اىع مقػماتو كخمق اجضاؿ ضعضفة محصسة  عقمضا كنفدضا كجدجيا كبحلظ تشيار كل مقػمات 
السجتسع ثقافضا كاقترادبا كعمسضا  السخجرات لو االثخ البالغ الخصػرة عمى الببلد  فيى سبب 

تفاع سعخ الجكالر كىى مغ اىع اسباب البصالة كانتذارىا كقمة االنتاج كىكحا يتزح التاثضخ ار 
لمسخجارات  كادمانيا سػاء عمى مدتػػ الفخد اك عمى مدتػػ السجتسع  كيتاثخ السجتسع بتجىػر 

حه اال اف الزخكرة  تدتػجب كضع حج لي القضع الجيشضة كاالخبلقضة  ثع انيضار  الحالة االقترادية
السذكمة كالدضصخة عمضيا فاف اكؿ مياـ الجارسضغ فى الخجمة االجتساعضة ىػ تػضضح خصخ 
السخجرات كشخؽ الدضصخة عمضيا حفاضا عمى سبلمة االجضاؿ التى يبشى عمضيا اماؿ كبضخة فى 
التشسضة لحا فاف ىحا البحث سضػضح ماىضة ىحه الدسـػ كنػعيا كالعػامل السؤدية الى التعاشى 

 (1) ة مشيا .كالػقاي
: ػػ تكسغ مذكمة ليحه الطاىخة مغ خبلؿ ماعخؼ عشيا مغ اثار غضخ مدتحبة مذكمة الجراسة 

تزخ بالسجتسع كتعخؼ عمى الطػاىخ الدضئة السشتذخة بالسجتسع كاثارىا الدمبضة عمى الفخد 
  كالسجتسع كتعخؼ عمى دكر ميشة الخجمة االجتساعضة فى الحج مغ الػقاية مغ افة السخجرات
كاثارىا االجتساعضة كاالقترادية كايزا دكر السجتسع كالسؤسدات التخبػية فى الترجػ ليحه 

 الزاىخة .
: ػػ تكسغ اىسضة الجراسة بالتعخؼ عمى ضاىخة السخجرات التى انتذخت فى السجتسع اىسية الجراسة 

 كتػعضة كافة الذباب برػرة خاصة بسزار الخجرات كاثارىا الدضئة .

                                                           

( دمحم سبلمة غبارػ  ,  االدماف ػ اسبابو ػػ نتائجو ػػ دراسة مضجانضة  , االسكشجرية , السكتب الجامعى الحجيث  , 1)
 .79ػػ  77ـ , ص 1999
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بة عمى الجكلضة عمى السخجرات كتشسضة الػازع الجيشى لجػ جسضع افخاد السجتسع كابخاز كتذجيج الخقا
دكر الخجمة االجتساعضة فى محاربة السخجرات كعبلج السجمشضغ مجانا كبرػرة سخية حتى يتع 
اقباؿ السجمشضغ عمى العبلج كقزاء عمضو كذلظ بأعجاد كػادر متخررة مغ االخرائضغ 

جتساعى مع االحجاث كالذباب كتػجضو االعبلـ العصاء مػضػع السخجرات االجتساعضغ لمعسل اال
 عشاية خاصة كمخكدة كمدتقخة كدائسة متزسشة تػعضة االىل كالسجمشضغ كلجسضع فئات السجتسع .

 ػػ  اىجاؼ الجراسة :
 اليجؼ العاـ : ػػ

كاالجتساعضة تيجؼ الجراسة الى تعخيف الذباب بسجػ خصػرة السخجرات كاثارىا الجدسضة 
 كاالقترادية كدكر السجتسع فى الػقاية مغ السخجرات .

ػ تيجؼ الجراسة الى نذخ الػعى بضغ الذباب كتعخيفيع بسجػ خصػرة السخجرات كاثارىا الرحضة   1
 كاالجتساعضة كاالقترادية عمى السجتسع .

 ػ تيجؼ الجراسة الى التعخؼ عمى مرادر السخجرات كانػاعيا كاثارىا . 2
 تيجؼ الجراسة الى التعخؼ عمى انػاع السخجرات . ػ 3
 ػ تيجؼ الى التعخؼ عمى دكر السجتسع فى التحرضغ الػقائى مغ مذكمة السخجرات . 4

 تداؤلت الجراسة : ػػػ
 التداؤؿ العاـ : ػػػ

ماىى شخؽ تعخيف الذباب بسجػ خصػرة السخجرات كاثارىا الجدسضة كاالجتساعضة كاالقترادية 
 ع فى الػقاية مغ السخجرات ؟كدكر السجتس

 ػ ماىى  السخجرات كاثارىا الرحضة  كاالجتساعضة كاالقترادية عمى السجتسع ؟ 1
 ػ ماىى  مرادرالحرػؿ عمى  السخجرات كانػاعيا كاثارىا ؟ 2
 ػ ماىى انػاع السخجرات ؟ 3
 ػ ماىػ دكر السجتسع المضبي فى التحرضغ الػقائى مغ مذكمة السخجرات ؟ 4

ىػ السشيج الػصفصفقط أستخجامت الباحثة السشيج الػصفي كىػ ) دراسة لسدتخجـ  السشيج ا
ضاىخة السذكمة كسا ىي في الػاقع ككصف كضعيا الخاىغ بالتعخؼ عمي السذكمة عغ شخيق 
كصف ضػاىخىا كخرائريا كشبضعتيا كمعخفة أسبابيا كسبل التحكع فضيا معتسجا عمي تجسضع 

لشتائج ثع تعسضسيا شبقا لسجسػعة مغ القػاعج الخاصة بجسع البضانات كتحمضميا كأستخبلص ا
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السعمػمات كالحقائق كتفدضخىا كيحتػؼ السشيج الػصفي عمي عجد مغ االشكاؿ أكالصخؽ 
 (1) السدتخجمة ضسغ السشيج نفدو يختار الباحث الصخيقة السشاسبة لصبضعة السذكمة .

 مرصمحات الجراسة : ػ
 السخجرات : ػ

السخجرة قج تكػف مادة خاـ مغ حضث االساس كقج تكػف مرشعة الغخاض  السخجر اك السادة
 (2) صشاعضة كاستعسالضة كقج تكػف مدتحزخة شبضة .

 تعخيف اخخ : ػػ
ىى مادة كضسائضة تدبب الشـػ كالشعاس كغضاب الػعى السرحػب بتدكضغ االلع ,لحلظ التعتبخ 

 (3) لمسخجرات .السشذصات كالالعقاقضخ السيمػسة كفق التعخيف العمسى 
 تعخيف قانػنى لمسخجرات : ػ

ىى مجسػعة مغ السػاد التى تدبب االدماف كتخىق الجياز العربى كيحزخ تشاكليا اك زراعتيا 
 (4) اك صشاعتيا الغخاض يحجدىا القانػف كالتدتعسل االبػاسصة مغ يخخز بحلظ .

 تعخيف السجتسع : ػػ
اىتسامات معضشة كمذاعخ كسمػؾ كأشضاء أخخػ السجتسع عبارة عغ عجد مغ الشاس يذتخكػف فى 
 مذتخكة أنيع يشتسػف الى جساعات بذخية كاحجة .

 تعخيف الذباب : ػػ
الذباب حالة عسخية تخزع لشسػ بضػلػجى مغ جية كلثقافة السجتسع مغ جية اخخػ بجاء مغ سغ 

 ع االجتساعى .البمػغ كانتياء بجخػؿ الفخد الى عالع الكبار حضث تكػف اكتسمت عسمضات التصبض
 التعاشى لمسخجرات : ػػ 

تعاشى السخجرات ىػ استعساؿ اػ عقار مخجر باػ صػرة مغ الرػر السعخكفة فى السجتسع 
 لمحرػؿ عمى اػ تاثضخ نفدى اك عزػػ معضغ .

 االدماف : ػػ

                                                           

 .109ـ , ص  2000( غازػ حدضغ عشابة  ,  مشاىج البحث , مؤسدة شباب الجامعة, االسكشجرية  , 1)
 .78, ص  1964( دمحم عصضة ,التخبضة كاالرشاد , القاىخة , مصبعة المجشة لمبضاف العخبى ,   2)
, ص  1990ذ , سشة ( عبجالدبلـ الحكيبى , الكتاب الػعى االمشى , الصبعة االكلى , مصبعة العجؿ شخابم3)
43. 
 .23ـ ص  1991( دمحم يدخػ ابخاىضع , الحضاة االجتساعضة لمسجمغ , الصبعة االكلى , االسكشجرية , 4)
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فيػ حالة تدسع دكرية اك مدمشة تمحق الزخر بالفخد كالسجتسع تشتج مغ تكخار تعاشى عقار 
 شبضعى .

 الشار الشطخى : ػػ
 الجراسات الدابقة: ػػ

ـ بعشػاف )اسالضب الخعاية االجتساعضة 2005الجراسة االكلى : ػػ  نجاة العارؼ فخنكة "سشة 
بسؤسدات االصبلح كالتاىضل بسجيشة شخابمذ ( كمذكمة كانت التعخؼ عمى اسالضب الخعاية 

شخابمذ كاستخجمت الباحثة السشيج  االجتساعضة التى تقجميا مؤسدات االصبلح كالتاىضل بسجيشة
 الػصفى كمدتخجمة اداة السدح االجتساعى الذامل .

كىجفت الجراسة : ػػ الى الكذف عغ الجكر الفعمى لبلخرائى االجتساعى كعغ اىع الرعػبات 
 كالسذاكل  التى تقف اماـ االخرائى االجتساعى كدكره داخل مؤسدات .

 ى اكجو الخعاية كالبخامج كالخجمات التى تقجميا السؤسدة .كىجفت الى التعخؼ عمى راغ الشدالء ف
 تػصمت الجراسة الى الشتائج التالضة : ػ

اف جسضع االخرائضضغ لع يتمقػا اػ نػع مغ التجريب لمعسل داخل السؤسدات االصبلح كالتاىضل 
 كال دكرات تجريب  اثشاء عسميع داخل السؤسدات .

 (1) كافضة كمؤىمة داخل السؤسدات . كاف الشدالء لع يتمقػا بخامج اصبلح 
ـ بعشػاف )العػامل الشفدضة كاالجتساعضة التى تكسغ  2003الجراسة الثانضة : ػػ سعاد دحقػؿ "سشة 
 كراء تعاشى الشداء لمسخجرات (

كىجفت الجراسة لتعخؼ عمى بعس العػامل الشفدضة كاالجتساعضة الكامشة كراء تعاشى الشداء 
مفخدة كاستخجمت  131لمضبي كاستخجمت الباحثة العسجية ككانت العضشة السخجرات فى السجتسع ا

 السشيج الػصفى كالسدح االجتساعى كادكات الجراسة السقابمة كاالستبضاف .
 كنتائج الجراسة : ػػ

كمغ نتائج  29الى  20معطع نداء العضشة تعمضسيع متػسط كمعطع مفخدات العضشة اعسارىع مغ 
الصجقاء الحكػر  كتمضيا ندبة الرجيقات االناث مسا يؤكج اف رفائق اف معطع العضشة محخضيغ ا
 الدؤ ىع كراء تعاشى السخجرات .

 (1) مغ نتائج الجراسة اف الفخاغ كالسمل كالبصالة مغ اىع اسباب تعاشى السخجرات .
                                                           

نجاة العارؼ فخنكة , اسالضب الخعاية االجتساعضة بسؤسدات االصبلح كالتاىضل بسجيشة شخابمذ , رسالة ( 1)
 . 2005دكتػراة , 
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 الجراسة الثالثة : ػػ
اىخة االدماف دراسة كبعشػاف )دراسة الجػانب االجتساعضة لط 1993دراسة متػلى العذساكػ سشة 

 مضجانضة عمى الستعاشضغ العقاقضخ التخمضفضة فى كل مغ نػادػ الجفاع االجتساعى (
كىجفت الجراسة الى معخفة الخرائز االجتساعضة كالذخرضة لمستعاشضغ السعتسجيغ عمى العقاقضخ 

 التخمضقضة مع معخفة الخرائز الستسضدة ليؤالء الستعاشضغ .
كالسذكبلت االجتساعضة الجافعة كتعخؼ عمى مجػ قضاـ فخيق العسل  كىجفت لمبحث عغ العػامل

الستكامل بجكره فى عبلج السعتسجيغ بػجو عاـ كالستخرز االجتساعى بػجو خاص بيجؼ 
 معخفة العػامل االجتساعضة التى تءثخ كفاءة كفاعمضة الجكر.

 كتػصمت الجراسة لشتائج التالضة :ػػ
بجاية التعاشى ليع مغ االصجقاء السيشة كالدفخ لتشاسى  اف ندبة كبضخة مغ الستعاشضغ كانت

 مذكبلتيع كالقجرة عمى تحسل متاعب العسل.
 (2) كتػصمت اف مغ اىع مذاكل التى ادت لتعاشى ىى مذاكل اسخية كعائمضة كالعسل كاالصجقاء.
القػة كمغ اىع الشتائج اف معطع افخاد العضشة لجييع مجمشضغ مغ االسخة كاف حضاتيع تدػدىع 

 كالحخماف الدائج كعجـ اشباع حاجاتيع كاىجافيع .
 كمغ اىع الشتائج اف ىشاؾ قرػر كبضخ فى عبلج الستعاشضغ كالسجمشضغ كاالستغشاء عغ السخجر .

 كالشطخية السفدخة لمسػضػع ىى نطخية الجكر . 
حضث نخػ إف , نطخية الجكر تػضح تفاعل الفخد مع بضئتو االجتساعضة كالعبلقة الستبادلة بضشيسا
 كثضخًا مغ مذكبلت الفخد تشبع مغ عجـ قجرتو عمى أداء أدكاره االجتساعضة بشجاح .

كبسا أنو لع يدتصع أداء دكره االجتساعي فبل يدتصضع أف يتفاعل اجتساعضا مع السحضصضغ بو في 
 السجتسع .

السجتسع  ييتع السجتسع في إشار مغ العبلقات الػاسعة التي تقػـ بضشيع كيعسل عمى مداعجة
لتحقضق أىجافيا مغ خبلؿ األدكار السختمفة لؤلعزاء فاألدكار القضادية ليا دكر في استثسار 
شاقات ىؤالء القادة كتػجضييا فيػ إذا يعسل مع السجتسع مغ خبلؿ أىجافيا السخسػمة التي تتسذي 
مغ  مع إمكانضاتيا لمػصػؿ إلي استثسار شاقات كإمكانضات كميارات كاستعجادات كل عزػ

 أعزاء السجتسع مغ خبلؿ الجكر الحؼ يقػـ بو .
                                                                                                                                                                      

العػامل الشفدضة كاالجتساعضة التى تكسغ كراء تعاشى الشداء لمسخجرات , رسالة ماجدتضخ سعاد عمى دحقػؿ , ( 1)
 .2003غضخ مشذػرة , كمضة االداب , جامعة شخابمذ ,

 .1993متػلى الذساكػ , الجػانب االجتساعضة لطاىخة االدماف , رسالة ماجدتضخ ,( 2)
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كتبخز ىشا في تػضضف تمظ الصاقات لمستعاشضغ السخجرات كالسجمشضغ كتػجضيع لمعبلج كالقزاء 
عمى اثار السخجرات كالػقاية مشيا كالػصػؿ إلي اليجؼ السشذػد بسداعجة لبعزيع في االتراؿ 

دة كيبضغ كحلظ جيػد السجتسع لتػفضخ السكانة بالسجتسع السحمي كتعخيفيع  بالسؤسدات السػجػ 
 (1) ليسػ التديضبلت العبلج لمستعاشضغ كالسجمشضغ .

 التقػيع :
تداعج في تػسضع معخفة اثار السخجرات الرحضة كاالجتساعضة كاالقترادية  حتى يتعخؼ  -1

 جتسع .السجمشضغ كالستعاشضغ عمى دكرىع داخل السجتسع كإدراؾ مذاكميع كخاصة ىع دعامة الس
 صالحة الشطخية لسعخفة دكر الذباب داخل السجتسع كماتدببو السخجرات ليع  . -2
تػزيع األدكار بضغ الذباب كالسخجرات كاثاره  داخل السجتسع لسعخفة خصػرتو كالتسكغ مغ  -3

 العبلج.
 الشقج :
ار لحا غضخ متكاممة البشاء فيي غضخ قادرة عمى تفدضخ كثضخ مغ االسباب كالسذاكل كاالث -1

 تدتخجـ في إشار نطخية الشدق االجتساعي ) األنداؽ العامة ( .
 اعتسجت عمى التػقعات االجتساعضة في تفدضخ الكثضخ مغ الطػاىخ الدمػكضة في السجتسع . -2
ركدت عمى الجكر كالسكانة كسفيػـ مدتقل كاعتبخت السفاىضع األخخػ متغضخات تابعة كرخاع  -3

 كتكامل األدكار ., الجكر كتػقعات الجكر
تحجثت ىحه الشطخية عمى غسػض الجكر كصخاع الجكر كتعارض األدكار كلكشيا لع تزع  -4

 عبلجا كاضحا بل اكتفت بحكخ السذكمة دكف تػضضح الخصػات العبلجضة .
مغ خبلؿ ىحا  العخض لشطخية الجكر نجج أف اثار السخجرات تؤثخ كثضخًا بجكره في بشاء السجتسع 

 كاف الذباب متعاشضغ كمجمشضغ كمسا تسكغ مغ ضعف كاختبلؿ دكره داخل السجتسع .عمضيا فكمسا 
كعمضو فإف نطخية  الجكر بسفخدىا غضخ قادرة عمى تفدضخ كثضخ مغ الطػاىخ االجتساعضة كلحا قج 
تذتخؾ معيا بعس الشطخيات األخخػ كشطخية التشدضق االجتساعضة التي تتكػف مغ مجسػعة 

الشدق كضائفو كيدتسخ في أداء ىحه الػضائف فعمي  جسضع عشاصخه أف  كلكي يؤدؼ ىحا, عشاصخ
تؤدؼ أدكارىا السكمف بيا الجساعة, حتى يدتصضع أف يتكضف مع نفدو أكاًل كمع السجتسع ثانضًا 

 فاشباب يبجأ بشفدو كاستعجاده لمعبلج كبعجىا يقـػ بجكره داخل السجتسع .

                                                           
: السكتب الجامعي الحجيث ,  اعات , اإلسكشجريةسمسي محسػد دمعة , ديشامضكضة شخيقة العسل مع الجس  -1

 .  20,/ ص1999
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اعة كالسجتسعضة أكثخ ما يتزح في مفيػـ الجكر يتزح التكامل بضغ الستغضخات الذخرضة كالجس
اػ جساعة ابتجاء مغ الجساعات التي تقػـ عمى أساس التفاعل كجيًا لػجو  –فأعساؿ الجساعة 

تحجث عغ شخيق مجسػعة مغ األدكار الستخابصة كذلظ  , الي الجساعات السشطسة كالسجتسعات
 ػقف جساعي .رغع أف الجكر ىػ دائسًا عسل فخدؼ يقػـ بو الفخد في م

ىػ أف بعس األدكار , كربسا كاف الدبب تجاىل البعس لسفيػـ الجكر في البحػث  االجتساعضة 
تعصل العسل الجساعي . إال أف ىشاؾ ادكار أخخؼ , مثل ادكار ) العجكانضة ( السدضصخ –الفخدية 

ف الجكر مثل ) صاحب الفكخة ( ك ) الػسضط ( تضدخ العسل الجساعي . كلكغ األصح أف يقاؿ أ
 الحضغ يؤديو الفخد . , يكػف معػقًا لعسل الجساعة حضغ يتسخكد حػؿ الفخد

كلقج اكتدب , االجتساعضة كالذخرضة, ككسا تدتسج نطخية الجكر متغضخاتو مغ الجراسات الحزارية
 كاالنثخكبػلػجضا ., كعمع االجتساع, مفيػـ الجكر أنتذارًا كاسعًا في عمع الشفذ االجتساعي

بػصف أف , ية الجكر تحاكؿ تفيع الدمػؾ اإلنداني بالرػرة السعقجة التي يكػف عمضيااػ أف نطخ 
 كشخرضة ., كاجتساعضة, الدمػؾ االجتساعي يذسل عشاصخ حزارية

 الشار الشطخى : ػػ
ىشاؾ اثار عجيجة لمسخجرات فيى خصخ اجتساعى داىع كافة مدسػمة كضارة تجمخ االنداف كتستج 

كالسجتسع كاستخجـ السخجرات كدبلح لتجمضخ السجتسعات كالقزاء عمى شبابو اثارىا لمفخد كاالسخة 
 كمغ اىسيا ىى : ػػ
 االثار الرحضة : ػػ

مغ اىع االثار الرحضة ضعف جدع الذباب كتجىػر حالتو الرحضة حتى يربح غضخ قادر 
لمصعاـ العضر كالحضاة كالقضاـ بجكره كمغ ابخز االعخاض الرحضة لستعاشضغ ىى فقجاف الذيضة 

مسايؤدػ الى الشحافة كالزعف العاـ مرحػبا باصفخار الػجو كقمة الحضػية كالشذاط كحجكث 
الجكار كالرجاع السدمغ كاحتبلؿ التػازف كالتازر العزمى كالعربى كاضصخاب كضضفى الحػاس 
الدسع كالبرخ كالتيضج الػضعى لبلغذضة السخاشضة لمذعب اليػائضة كاضصخاب الجياز اليزسى 

 (1) ؼ الكبج .كاتبل
 كمغ االثار الرحضة ايزا التاثضخ الدمبى عمى الشذاط الجشدى كاالصابة بالدخشاف كاضصخاب 
 ة ػػػػػفى االدراؾ الحدى العاـ كاختبلؿ فى االتداف كاضصخاب الػججاف كالعربضة الدائجة كالحداسض

                                                           
احسج عبج العديد االصفخ , عػامل انذاء ضاىخة تعاشى السخجرات فى السجتسع العخبى , الخياض , مخكد   -1

 .  108, ص 2004الجراسات كالبحػث , 
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 الذجيجة كالتػتخ االنفعالى .
 االثار االجتساعضة : ػػ

تعتبخ االسخة ىى المبشة فى كل مجتسع كالسخجرات تمحق اضخارا جدضسة فى االسخة حضث يكػف 
السجمغ مشعدال عغ العالع كبالتالى يسيل اسختو كتخبضة ابشائو كسا يشفق كثضخ مغ الساؿ مغ اجل اف 

كالجعارة  يحرل عمى السػاد السخجرة كبالتالى يتذخد االبشاء كقج يجفع  االبشاء الى الدخقة كالتذخد
 مغ اجل الحرػؿ عمى الساؿ 

كمغ اىع السخاشخ الػقػع فى الجخيسة بانػاعيا كىى مفتاح كل شخ كخصضئة كمجخل لمفقخ كالذقاء 
كالتعاسة كالتذخد كالقجكة الدضئة لمغضخ كاالحتقار كقمة التحرضل العمسى كاليخكب مغ السجرسة 

ثخ الستعاشى تاثضخا سمبضا عمى بعس كالجامعة كيزعف االنتساء لبلسخة كعجـ السدؤالضة يؤ 
 االسؤياء كيجفعيع لتعاشى .

كيخجع الى اف الذخز الحػ يجمغ عمى السخجرات يفقج الكفاية االقترادية فضشحجر الى ادنى 
السدتػيات مع سضئ الخمق حضث يكتدب مغ مخالصتو ليع شباعا كعادات سضئة تجفعو الى الدخقة 

 (1) كغضخ مغ االسالضب غضخ السذخكعة .
كالحج مغ انتذار السخجرات مدئػلضة تقع عمى السجتسع كمؤسداتو السختمفة الستسثمة فى االسخة 

 كالسجرسة كالعسل كالحى ككافة السؤسدات .
 االثار االقترادية : ػػ

اف ضاىخة السخجرات ليا جانبيا االقترادػ كىػ عمى قجر كبضخ مغ االىسضة لمفخد مغ ناحضة 
فكمشا يعمع اف امػاال كثضخة تشفقيا الجكلة فى مكافحة السخجرات مغ  كالسجتسع مغ ناحضة اخخػ 

السفتخض اف تدتغل ىحه االمػاؿ فى نػاحى اقترادية انتاجضة تخفع مغ مدتػػ السجتسع كالفخد 
كاثخ السخجرات اقترادية نجج الذخز السجمغ قج بجا فى تعاشى السخجرات مجانا اك مجاممة 

اؼ كرغبة فى تدكضغ االلع كبعج ذلكضفقج الكفاية االقترادية لرجيق اك حب استصبلع اك اكتذ
كعبلقتو باقخانو كالعضر الكخيع السحتـخ ك يبجاء فى دفع الثسغ مقابل السخجرات حتى ياتى الػقت 

 (2) كيجج نفدو مجمغ لضبضع كل مايسمظ مغ اجل السخجرات .
  

                                                           
 .  206ـ , ص  2008سعضج راشج االعطسى ,اضصخابات الدمػؾ , عساف , دار جمضذ الدماف ,   -1
مجحت دمحم ابػ الشرخ , مذكمة تعاشى كادماف السخجرات , العػامل كاالثار كالسػاجية , القاىخة الجار   -2

 .  125, ص  2008العالسضة لشذخ كالتػزيع , 



 

 

611 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

 السخجرات مرادرىا كانػاعيا : ػػ
استعسميا بعس الشاس فى جمب السشفعة كفى تدكضغ االالـ كاالكجاع كلكغ السخجرات مشح القجـ 

استعساليا محجكدا كخصخىا مجيػال كاف الصب لع يجرؾ خصخىا االمشح عيج قخيب كاف اكتذاؼ ىحه 
السػاد جاء برػرة عفػية اك عغ جخاء تعامل االنداف مع الصبضعة برػرة مباشخة لغخض العضر 

 كايجاد مشاسبة .
 لسخجرات مشيا شبضعضة  كصشاعضة  مخجرات تخمضقضة انػاع ا

 السخجرات الصبيعية : ػػ
كالسخجرات الصبضعضة ىى مجسػعة مغ الشباتات السػجػدة بالصبضعضة كالتى تحتػػ اكراقيا اكثسارىا 

يشتج عغ تعاشضيا فقجاف جدئى أك كمى لبلدرأؾ كسا , اك مدتخمراتيا عمى عشاصخ مخجكرة فعالة
 ػ الستعاشى اعتساد كإدمانا نفدضا كعزػيا اك كبلىسا .أنيا قجتتخؾ لج
 اكال الحذضر : ػػ

القشب اليشجػ نبات عذبى يشسػ فصخيا اك يتع زراعتو كيدسضو االمخيكػف )السارييػنا( كمعشاىا 
العبػدية اك الدجغ كعشج العخب يعخؼ بالحذضر كاكراقو مدششة كىػ نبات نكخ كانثى  كالتعاشى 

تجخضغ مغ خبلؿ الدجائخ مخمػط بالتبغ اك السعدل كىػ اسمػب خصخ الحذضر عغ شخيق ال
لمغاية حضث يرل الجخاف الى الخئتضغ مباشخة كمشيا لجـ ثع السخ كالجياز العربى لضبجا تاثضخه 

 ساعات . 4الى  3خبلؿ دقائق كيستج حػالى مغ 
 اثار كمخاشخ الحذضر : ػػ

الشػـ خجاع الحػاس اليمػسة ضعف الحكخة ضعف الذخرضة كاالكتئاب االنصػاء القمق اضصخاب 
كاضصخاب التفكضخ كعجـ تشاسق االفكار كتزخع الذدعػر بالحات الزعف الجشدى كضيػر 

 أعخاض أنػثة نتضجة انخفاض ىخمػف الحكػرة .
ثانضا االفضػف : ىػ عرارة الخذخاش كالعرضخ االبضس يجف لضربح رائحتو كخييو كشجيج السخارة 

غ كالكػدايضغ كىػ العامل االساسى لبلدماف كيؤثخ عمى السخ كاالعراب كيحتػػ عمى السػرفض
كالعزبلت كتطيخ اعخاضو فى نرف ساعة كيبجا مجمغ كيديج فى الجخعة لذعػر بالشذػة ككمسا 
استسخ فى تعاشى زادت حاجتو الى زيادة الجخعة كيشتيى السجمغ بالسػت اك فى السرحات 

 العقمضة .
 اثار كمخاشخ االفضػف: ػػ

 يزحى بالسدؤالضة مقابل جخعة افضػف كقج يجفعو الى الجخيسة كتشازؿ عغ اخبلقو كمبادئو 
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 القات : ػ
كىػ مزغ اكراؽ صغضخة ببصئ كيذخب الساء السثمج مخار كبعجىا يجج االكراؽ كيجمدػف 
الستعاشضغ فى اماكغ ضضقة كمطمسة لذعػرىع بالجؼْ كاثشاء التعاشى يذعخكف بالخاحة كاحداس 

بالخضا كمغ اثارىا ضعف حخكة السعجة كسؤ اليزع اليداؿ كشمل االمعاء كتمضف الكبج زائف 
 كالخسػؿ الجشدى كاضصخابات فى الجياز العربى .

 الكػكا : ػ
كاكراؽ الكػكا تػفخ لمستعاشى نذاط فى كضائف السخ كعجـ الخغبة فى الشػـ كعجـ الذعػر بالتعب 

 كىحا مػقت ثع يذعخ بالتعب كجدع مشيظ .
 لسخجرات الرشاعية : ػا

ىى مجسػعة مغ السػاد السدتخمرة اك السسدكجة اك السزافة اك السحزخة مغ نباتات مػجػدة 
 فى الصبضعة تحتػػ عمى عشاصخ مخجرة كتعاشى لستعاشى اثخ نفدى اك عزػػ .

 السػرفضغ : ػػ
تدخضغ النتاج تتع صشاعة السػرفضغ عغ شخيق تحمضل مادة االفضػف الخاـ كضسضائضا كباستخجاـ ال

مدحػؽ ابضس عجيع الخائحة مخ السحاؽ يسكغ تدػيقو صمبا اك محابا فى سػائل خاصة كسا يسكغ 
 انتاجو فى صػرة اقخاص 

عشجاالقبلع عغ تعاشى السػرفضغ يػاجيو السجمغ مجسػعة مغ أعخاض مشيا التػتخ اليضاج االرؽ 
 البحث عغ جخعة ججيجة . حكة شجيجة بالجدع افخاز العخؽ بغدارة كالخغبة الجامحة فى

جيج االرؽ كالتػتخ كالزعف كمغ اثارىا الغثضاف كالقئ تقمز العزبلت كاليضاج العربى الذ
 .الجشدى
 اليضخكيغ : ػػ

ىػ مذتق السػرفضغ كاكثخ العقاقضخ السدببة لبلدماف شخاسة كتاثضخ يتع تحزخه صشاعضا مغ 
عجيع الخائحة ناعع السمسذ مخ السحاؽ كقابل السػرفضغ بعسمضات كضسضائضة كمػرفضغ عبارة مدحػؽ 
 لحكباف بالساءكالسجمغ لميخكيغ عجكانى كسمػكو اجخامى .

 كمغ اثارىا كمخاشخ لميضخكيغ : ػػ
خمل فى انذصة السخ كاالدراؾ الحدى كتجمضخ خبليا الكبج كتمضفو كالدعػر بالشقز كاالكتئاب 

 خة كنقز السشاعة .الحػ قج يجفع السجمغ الى االنتحار كالػالدة السبك
 الكػدايضغ : ػػ
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يسثل الكػاديغ مغ مكػنات االفضػف كتع استخجامو كسدكغ لبللع كساىع انتذاره ادمانو نطخا لتػفخه 
 فى ادكاية الدعاؿ كمزادات االسياؿ كادمانو يؤدػ لذعػر باليضاج العربى كرغبة فى الجخعة .

 الجيػفضكايغ : ػ
ج تع ترشضعو كعقار مدكغ لبللع كميجػ لمتػتخ كسخعاف كىػمديج مغ الكػاديضغ كالكافػر كق

 ماتعاشػه اقخاص اك حقشة .
 الكػكايضغ : ػػ

كىػ استخخج مغ اكراؽ الكػكا كاصبح مخجر مػضعى كاستعسل شبضا كانتذخ فى السجتسع 
كىػمستع فى تشاكلو كىػ اكثخ انتذار فى االمخيكتضغ كىػيسشح القػة كالدعادة كيؤثخ عمى الجياز 

بى مسايديج نذاط السخ كعجـ الخغبة فى الشـػ كلو مزاعفات صحضة كىى عجـ االحداس العر
 باالشخاؼ كاليمػسة كالدمػؾ العجكاف كاالجخامى .

 السخجرات التخميقية : ػػ
كىى مػاد صشاعضة مشو عقاقضخ مرشعة مغ مػاد شبضعضة كغضخ شبضعضة كمشيا عقاقضخ اليمػسة 

متعاشضغ السخاىقضغ حضث ضيخت الجخائع كاالنتحار كمػالضج كبجات فى امخيكا كالسكدضظ كاىع 
مذػىة كيتعاشى بقصخة كاحجة فى الفع كمغ اثارىا االكتئاب كاضصخاب كالخغبة فى االنتحار 

 كالدخشاف .
كالعقاقضخ السشذصة كىى تخفع القجرة الجدسضة كالحىشضة كتحػليع الى اخصار صحضة جدسضة كتتػفخ 

مع اك تحاب فى الساء كالعرائخكتػجج مشيا السشػمات كىى تدبب عمى شكل اقخاص مختمفة تب
الشػـ كالشعاس فى جخعاتيا البدضصة كايزا العقاقضخ السيجئة التى تدبب ضعف العطبلت كىبػط 
الزغط كاالضصخابات الشفدضة كالعقمضة كبالشدبة لمسحيبات كاالصساغ ىى اخصخ انػاع االدماف 

الشذػة كاالستخخاءكخصػرتيا قج تدبب السػت السفاجى لتػقف نطخا لتػفخىا كىى تعصى لمستعاشى 
 (1القمب اك التشفذ كتؤثخ عمى السخ كفقخ الجـ كايزا الدمػؾ العجكانى كاالجخامى .
 كعمى الخغع مغ ذلظ اليػجج ترشضف حاسع الانػاع السخجرات كذلظ لعجة اسباب : ػػ

كاختبلافو فى تخكضب الكضسضائى كاختبلفيا فى اختبلؼ اصل السادة التى استخمرت مشيا السادة 
 تاثضخىا عمى جدع االنداف فقج ترشف انػاع السخجرات حدب المػف : ػػ

 السخجرات البضزاء كىى السػرفضغ كاليضخكيغ كالكػكايضغ 

                                                           
بضا دمحم عسخاف الغخيانى , السخجرات كمػضػعاتيا تصػرىا التذخيع , مؤشخات فى السجتسع المضبي  ,بشغازػ ػ لض  -1
 .  31, ص 2010,
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 كالسخجرات الدػداء ىى الحذضر كاالفضػف 
 كىحا ترشضف اليسكغ اعتساده الختبلؼ االلػاف 

 حدب االصل كالربلبة : ػػكقج ترشف انػاعيا 
 العقاقضخ الرمبة كمذتقاتيا زراعضة مثل االفضػف كالكػكايضغ 

 العقاقضخ الرمبة كمذتقاتيا كضسضائضة مثل االمفضتا 
 العقاقضخ المضشة السشتجة زراعضا مثل الحذضر

 السخجرات فى السجتسع الميبي ككيفية  الػقاية داخل السجتسع الميبي : ػػ
 ضيػر السخجرات فى ليبيا : ػػنبحة تاريخية عغ 

مغ الرعب تحجيج الفتخة الدمشضة ضيػر السخجرات فى لضبضا  لعجـ كجػد بضانات دقضقة ككافضة تحجد 
تاريخ تفذى السخجرات فى لضبضا كاف المضبضغ حتى اكائل الدتضشات القخف الساضى عخفو المضبضغ فئة 

لمضبضة كذلظ لختصبلتيع بالدفغ االجشبضة قمضمة متسثمة فى الحيغ يعسمػف فى السػانى البحخية ا
كاالكربضة كالعاممضغ فضو عشج تشقميع بضغ ىحه السػانى كىحه تؤكجه الػثائق مػجػدة حتى ىحا الضـػ 
فى متحف الدخاػ الحسخاء بصخابمذ كاليػجج انتذار السخجرات فى العيج العثسانى كااليصالى اك 

جؿ عمى كجػد جخائع سجمت اك قزايا حكست حكع االدارة البخيصانضة كالتػجج اػ كثائق ت
لمسخجرات فى ىحه الفتخة سػػ كانت ىشاؾ معمػمة اف االميات يدتعسل الخذخاش كسشـػ 

 لبلشفاؿ كىػ مخجر كلكغ بحدغ الشضة مغ االميات كالججات.
كىشاؾ مايذضخ الى اف فتخة االحتبلؿ قجمت العرابات الضػنانضة القادمة مغ جديخة قبخص ككخيت 

يب السخجرات كتيخيبو الى االراضى السرخية كاستغمػ مػاششػف مخجركف لتشقل السخجرات لتيخ 
عبخ الحجكد السرخية كالمضبضة كلع تتػقف اال عشج اغبلؽ الحجكد كلكغ عشج بجاية تشفضج خصة 
السذاريع التحػؿ االقترادػ كالدراعى كالرشاعى كحاجة الببلد لعسالة الػافجة مغ الجكؿ العخبضة 

شبضة كىحا ادػ انتذار السخجرات كزراعتو كصشاعتو كتعاشضو كخاصة اف لضبضا مػقعو كاالج
الجغخافى اترالو بالقارات ككاتداع شػاشئو كقخبو مغ اكرباء كػنو معبخ ميع لتجارة السخجرات 

 كمشو انتذخت كتصػرت داخل السجتسع المضبي .
 دمحم ابػجشاح كمغ خالؿ تقخيخ مخكد مكافحة السخجرات اعجاد الستاذ رجب 

 كضح فيو السخجرات فى ليبيا كانتذاره بيغ الذباب ككيف عالجيع داخل ليبيا : ػػ
نجج اف معطع الستعاشضغ اليكتفى بسخجر كاحج فبعزيع يتعاشى اليخكيغ كالحذضر كالسؤثخات 
العقمضة كسا اف لكل فئة اقترادية مخجر خاص بدبب الحالة السادية كيحاكؿ الستعاشضػف امخ 
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اشى كاليتقجـ لمعبلج بخغبة صادقة بل بدبب عجـ كجػد مخجر كمشيع بعج العبلج عادك مخة التع
اخخػ لمتعاشى كبدب قرخ مجة العبلج فى السرحات كايزا اىسميع لميػايات كاالىتسامات 
 الخياضضة كالثقافضة كاالجتساعضة كيعانى معطسيع العدلة كاالنصػاء كنطخة الدػداكية لمحضاة .

الت االدماف عمى السخجرات تعمسػا تجخضغ الدجائخ كشخب الخسػر كاستشذقػا السػاد كاف اغمب حا
الصضارة فى الدغ السبكخة ,كعانى اغمب السجمشضغ عمى السخجرات مغ ىخكب مغ السجرسة فى 

 السخاحل االعجادية كاالبتجائضة كالفذل كالتاخخ الجراسى كتكخار الخسػب .
غ الذباب ىػ ضعف الػازع الجيشى كانعجاـ الثقافة الجيشضة كمغ اىع اسباب انتذار السخجرات بض

كارتبصت حاالت االدماف باالصجقاء مغ تجار , كالفذل فى السػاضبة عمى الفخكض الجيشضة
 السخجرات أقػػ مغ ارتباشيع بأسخىع كأقارابيع .

معجـك عانى اغمب السجمشضغ مغ تجنى فى مفيػـ الحات كتحقضق كتقجيخ الحات لجييع يكاد يكػف 
,كاغمب السجمشضغ تحرمػا عمى السخجرات بديػلة عغ شخيق االصجقاء الستعاشضغ خبلؿ فتخة 
شمبيع لمسخجرات السخات االكلى مغ التعاشى ,اغمب السجمشضغ مغ مذاكل اسخية كصبلؽ الػالجيغ 
اك انفراليع اك تعجد زكاجيع اك غضابيع كمذاكل نفدضة  قمق خػؼ اكتئاب خاصة فى السخاحل 

 كلى ككجػد القجكة الدضئة باالسخةكالثقافات الجاخمضة ضعضفة كتجىػر القضع داخل السجتسع .اال
ككاف نتضجة ذلظ كمو ارتفاع عجد حاالت االيؤاء بالسرحات العبلجضة الثبلثة العاممة فى مجاؿ 

 عبلج كتاىضل مجمشى السخجرات قبل أقفاليا.
اذ رجب اف مغ اىع اسباب االدماف عغ كمغ خبلؿ تقخيخ السخكد لسكافحة السخجرات كضح است

السخجرات بضغ الذباب داخل السجتسع المضبي  ىى البصالة كالفخاغ كرفائق الدؤ كتػفخ السخجرات 
كضعف استيجانيا داخل السجتسع كرخز السخجرات كضعف التخبضة الجيشضة كشغضاف الجانب 

لجيل بالسخجرات كأثارىا حب السادػ عمى نػاحى السجتسع ضعف الخقابة عمى الحجكد كالسشافح ا
التجخبة كالسحاكاة البحث عغ االثارة كالستع الحدضة كاالفكار كالسعتقجات الكاذبة كالخادعة عغ 

 السخجرات كعجـ تشفضج التذخيعات الخاصة بالتجارة السخجرات .
( قزضة مخجرات  20992كاكضح جياز مكافحة السخجرات باف عجد قزايا السخجرات قج بمغت )

( متيع مغ الجشدضغ كمغ مختمف االعسار 30926عجد الستيسضغ فى ىحه القزايا قج بمغ )كاف 
 . 2009الى  2000كذلظ خبلؿ الفتخة مغ سشة 

ـ حدب احرائضة ادارة مكافحة  2014ػػ  2013كبمغت الكسضات السزبػشة خبلؿ الدشػات 
شغ مغ  50ضخكيغ ػػػ كضمػ جخاـ مغ مخجر الي 25كضمػ مغ مخجر الكػكايضغ ػػ  48السخجرات )
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ممضػف قخص مغ مخجر اليمػسة كالسشػمة كالسشذصة كفى الدشػات االخضخة  186مخجر الحذضر ػػ 
لع يتسكشػا مغ احرائضة مؤكجة بدبب اعجاـ االجيدة االمشضة الكسضات السزبػشة عقب ضبصيا 

 مباشخة .
لحػ تع ضبصو اليسثل ارتفاع كسضات السخجرات السزبػشة فى لضبضا كلجسضع انػاع السخجرات ا

% مسايتع جمبو لمبمج اػ بسعشى اف ماتع ضبصو مغ السخجرات فى لضبضا اليسثل  15ػ 10االمابضغ 
االجداء بدضط ججا مسا لمبمج سػاء تع تيخيبو لبمج اخخ اك تع بضعو كتعاشضو اك ال يداؿ مخدنا فى 

 لضبضا .
الكثضخ مغ ابشائيا مغ الجشدضغ لمعسل  كسؤ الحالة االقترادية لمكثضخ مغ العائبلت ساىع فى تػرط

فى بضع كتخكيج  كجمب السخجرات لحداب التجار السخجرات االثخياء, كارتفاع كسضات السخجرات 
السزبػشة فى لضبضا كلجسضع انػاع السخجرات كنطخا لسداحة لضبضا الذاسعة جعمت مشيا شخيق أمغ 

 لدكاف تساما.لعسل تجار السخجرات بدبب خمػ الكثضخ مغ االراضى مغ ا
كعجـ كجػد مرحات خاصة لعبلج السجمشضغ عمى السخجرات مرحة كاحجة تعسل عمى مدتػػ 
لضبضا كعجـ كجػد مخاكد لبلستذارات الشفدضة كاالجتساعضة باغمب مجف لضبضا تداعج عمى تػجضو 

 كارشاد الذباب خبلؿ تعخضيع لمطخكؼ القاسضة .
ىضل السجمشضغ مغ أشباء كاخرائضضغ نفدضضغ كقمة عجد السؤىمضغ لمعسل فى مجاؿ عبلج كتا

كاجتساعضضغ كمخشجيغ نفدضضغ ككل العاممضغ فى مجاؿ عبلج السجمشضغ كتأىمضيع تمقػا دكرات قمضمة 
كقرضخة التفى بالغخض بأعجادىع كتاىمضيع التاىل الجضج كقمة السؤسدات االىمضة مغ جسعضات 

جرات كضعف بخامج التػعضة الػقائضة كمشطسات كىضئات العاممة فى مجاؿ الػقاية مغ السخ
 كاقترارىا عمى السجف الكبضخة .

كعجـ كجػد لجشة كششضة لسكافحة االستعساؿ غضخ السذخكع لمسخجرات لتزع خصة كششضة شاممة 
لسكافحة السخجرات فى لضبضا مغ حضث )السكافحة العبلج التأىضل الػقاية (كعسل كل مؤسدة 

حجديغ مشح سشػات شػيمة  ككضع مذكمة السخجرات فى السختبة بسفخدىا كبجيػد أفخاد معخكفضغ كم
متأخخة مغ اىتسامات الجكالة كالػزارة كانذاء مرحات لعبلج السجمشضغ  متاخخة مغ اىتسامات كزارة 

 الرحة .
كتدايج عجد الستعاشضغ فى جسضع مجف لضبضا فى الجشػب كالذخؽ كالغخب كتصػرات ججيجة حجثت 

السخجرات زادت مغ حجة مذكمة السخجرات بمضبضا كجعمت لضبضا بمج عبػر فى العالع كفى جغخافضا 
 رئضدى لمسخجرات مسا زاد عجد السجمشضغ داخل لضبضا .
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كحضغ افتتح قدع عبلج السجمشضضغ بسدتذفى االمخاض الشفدضة بصخابمذ كىػ الحػ عخؼ بقدع 
العتقاد الدائج لجػ المجشة ـ ككاف ا 1992)زياد ( لعبلج االدماف ككاف ذلظ فى بجاية التدعضشات 

السكمفة بادارة القدع اف الحاالت التى ستتقجـ لمعبلج ستكػف حاالت تعاشى لمخسػر اك مخجر 
% مغ حاالت الستقجمة لمعبلج شػاعضة كانت تخغب فى 90الحذضر كلكغ يتفاجا الجسضع باف 

مجمشى السخجرات العبلج ادماف مخجر اليضخكيغ كفى نرف التدعضشات زادت مذكمة بايؤاء بعس 
 1مغ البشات .

لع تكغ لضبضا فى يػـ مغ االياـ بمج زراعة كانتاج بل بمج استيبلؾ لمسخجرات كبمج عبػر تجارة 
 السخجرات 

ىشاؾ قػانضغ كتذخيعات تحـخ كتجـخ السخجرات كقػانضغ صارمة لو كضعت سجػف لمستعاشضغ 
سفتػحة كالسغمقة كالدجغ االنفخادػ كالسجمشضضغ كتجار السخجرات مشو الدجػف السفتػحة كشبو ال

كغخامات مالضة كتاىضل السجمشضغ كلكغ لع تسشع كتحج مغ تعاشى السخجرات داخل السجتسع المضبي 
. 

 الشتائج :ػػ
 مغ خبلؿ ىحه الجراسة كالسحاكر الدابقةكربصيا بالجانب الشطخػ تع الػصػؿ الى الشتائج التالضة .

ضعف جدع الذباب ك االعخاض الرحضة لستعاشضغ ىى فقجاف ػػ ندتشتج اف   االثار الرحضة  1
الذيضة لمصعاـ الشحافة كالزعف العاـ كقمة الحضػية كالشذاط كحجكث الجكار كالرجاع السدمغ 
كاحتبلؿ التػازف كالتازر العزمى كالعربى .كاضصخاب ك الدسع كالبرخ كاضصخاب الجياز 

 اليزسى كاتبلؼ الكبج .
الرحضة ايزا التاثضخ الدمبى عمى الشذاط الجشدى كاالصابة بالدخشاف  ػػ ندتشتج اف  االثار 2

كاضصخاب فى االدراؾ الحدى العاـ كاختبلؿ فى االتداف كاضصخاب الػججاف كالعربضة الدائجة 
 كالحداسضة الذجيجة كالتػتخ االنفعالى .

حضث يكػف السجمغ  ػػ ندتشتج اف االثار االجتساعضة لمسخجرات تمحق اضخارا جدضسة فى االسخة  3 
يسيل اسختو كتخبضة ابشائو كسا يشفق كثضخ مغ الساؿ  لمسػاد السخجرة ك كقج يجفع ذلظ االنباء الى 

 الدخقة كالتذخد كالجعارة مغ اجل الحرػؿ عمى الساؿ .
 ػػ ندتشج اف مغ االثار االجتساعضة اف السخجرات ىى مفتاح كل شخ كخصضئة كمجخل لمفقخ  4 

                                                           
 رجب شاىخ ابػجشاح , تقخيخ مخكد مكافحة السخجرات  , شخابمذ .  -1
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ة كالتذخد كالقجكة الدضئة لمغضخ كاالحتقار كقمة التحرضل العمسى كاليخكب مغ كالذقاء كالتعاس
 السجرسة كالجامعة  .

ػػ كالحج مغ انتذار السخجرات مدئػلضة تقع عمى السجتسع كمؤسداتو السختمفة الستسثمة فى  5 
 االسخة كالسجرسة كالعسل كالحى ككافة السؤسدات .

دية فالسخجرات ترخؼ لو امػاال كثضخة تشفقيا الجكلة فى ػػ ندتشتج اف مغ االثار االقترا 6 
مكافحة السخجرات مغ السفتخض اف تدتغل ىحه االمػاؿ فى نػاحى اقترادية انتاجضة تخفع مغ 

 مدتػػ السجتسع مجمغ يبضع كل مايسمظ مغ اجل السخجرات .
ذضر ػػ االفضػف ػ ػ مغ خبلؿ الجراسة تع التعخؼ عمى انػاع السخجرات مشيا الصبضعضة كىى)الح 7

القات ػ الكػكا ( كالرشاعضة ىى ) السػرفضغ ػ اليضخكيغ ػػ الكػدايضغ ػػ الجيػفضكاف ػ الكػكايضغ ( 
 كالتخمضقضة ىى عقاقضخ شبضعضة كغضخ شبضعضة .

ػ كىشاؾ مخجرات بضزاء كمخجرات سػداء كىشاؾ ترشضف لمسخجرات حدب المػف كالربلبة  8
 كاالصل .
لضبضا دخمت لو السخجرات مػخخ فى الدتضشات كاف لضبضا لع تكغ بمج انتاج اك ػػ ندتشتج اف  9

 صشاعة اكزراعة بل ىى بمج استيبلؾ لمسخجرات .
ػ ندتشتج  ندتشج اف لضبضا بمج عبػر السخجرات لسػقعو الجغخافى كربصو بالقارات كشػؿ سػاحمو  10
 تداعج  

بضغ دكؿ العالع ساعجت عمى استغبلؿ التجار عمى العبػر لقمة الدكاف كتصػرات االخضخة 
 االراضى لضبضا لػصػؿ السخجرات الى اكرباء .

ػ ندتشتج اف ىشاؾ نقز كبضخ فى مرحات العبلج مغ السخجرات كايزا عجـ كجػد  11
 متخررضغ فى ىحا السجاؿ .

 التػصيات  : ػػ
سائل االعبلـ ػ تػصى الجراسة بشذخ الػعى داخل السجتسع لخصػرة السخجرات كتدخضخ كافة ك  1

 لشذخ الػعى .
ػ تػصى كل الػزرات بالتعاكف مع بعزو لفتح مرحات لمعبلج االدماف كمتابعة السجمشضغ بعج  2

 العبلج .
 ػػ تػفضخ دكرات كفتح معاىج لتػفضخ متخررضغ كمؤىمضغ لمعسل فى ىحا السجاؿ . 3
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 السخاجع : ػػ
ػػ دراسة مضجانضة ,االسكشجرية, السكتب الجامعى ػ دمحم سبلمة غبارػ, االدماف ػ اسبابو ػػ نتائجو  1

 ـ ,.1999الحجيث ,
 ـ,  2000ػغازػ حدضغ عشابة, مشاىج البحث, مؤسدة شباب الجامعة, االسكشجرية ,. 2
 , .1964ػػ دمحم عصضة ,التخبضة كاالرشاد, القاىخة, مصبعة المجشة لمبضاف العخبى,    3
االمشى, الصبعة االكلى, مصبعة العجؿ شخابمذ, سشة ػػ عبجالدبلـ الحكيبى, الكتاب الػعى  4

1990 . 
 ـ. 1991دمحم يدخػ ابخاىضع, الحضاة االجتساعضة لمسجمغ, الصبعة االكلى, االسكشجرية, .  5
نجاة العارؼ فخنكة, اسالضب الخعاية االجتساعضة بسؤسدات االصبلح كالتاىضل بسجيشة . 6

 . 2005شخابمذ, رسالة دكتػراة, 
عمى دحقػؿ, العػامل الشفدضة كاالجتساعضة التى تكسغ كراء تعاشى الشداء لمسخجرات,  سعاد.  7

 .2003رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة, كمضة االداب, جامعة شخابمذ ,
 .1993متػلى الذساكػ, الجػانب االجتساعضة لطاىخة االدماف, رسالة ماجدتضخ , .  8

لجساعات, اإلسكشجرية : السكتب الجامعي سمسي محسػد دمعة, ديشامضكضة شخيقة العسل مع ا
  1999الحجيث, 
احسج عبج العديد االصفخ, عػامل انذاء ضاىخة تعاشى السخجرات فى السجتسع العخبى, ػػ  10

 .   2004الخياض, مخكد الجراسات كالبحػث, 
  1ـ. 2008سعضج راشج االعطسى ,اضصخابات الدمػؾ, عساف, دار جمضذ الدماف,   .11

مجحت دمحم ابػ الشرخ, مذكمة تعاشى كادماف السخجرات, العػامل كاالثار كالسػاجية,   .12
 ,. 2008القاىخة الجار العالسضة لشذخ كالتػزيع, 
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 :تسييج
انعقج السؤتسخ الجكلي األكؿ حػؿ السخجرات كالسؤثخات العقمضة في شخابمذ لضبضا في الفتخة مغ 

كاتخح  2022 –ك امتجت جمداتو ككرشو كحمقاتو السدتجيخة حتى مارس 2021نػفسبخ 9/18
سخة كالسجتسعات تجاعيات السخجرات كالسؤثخات العقمية  عمى الالسؤتسخ لو عشػاف : )

بخعاية خاصة   (امشيةمػاجية السخجرات كالسؤثخات العقمية مدؤكلية تز)تحت شعار اإلندانية(
كشخرضة مغ معالي الدضج كزيخ الجاخمضة بجكلة لضبضا المػاء خالج أحسج التجاني مازف كبخئاسة 
السدتذار في شؤكف الػقاية مغ السخجرات كالسؤثخات العقمضة, كالسدتذار اإلعبلمي لػزارة الجاخمضة 

دؼ كمعشػؼ مغ قبل جياز السباحث كبسداىسة كدعع ما المضبضة الجكتػر دمحم عبج الخحسغ الفضتػرؼ 
كبالتعاكف مع  اإلدارة العامة لسكافحة الجشائضة كجامعة صبخاتة كصشجكؽ الزساف االجتساعي 

السخجرات كالسؤثخات العقمضة كمشطسة السخصج المضبي لؤلسخة كمدتذفى الخازؼ لؤلمخاض الشفدضة 
رية كالسالضة كمرمحة الجسارؾ كالعربضة كجامعة غخياف ككمضة السػاكب الجكلضة لمعمػـ اإلدا

كبسذاركة خبخاء كباحثضغ مغ دكؿ عخبضة كمشطسات دكلضة كمؤسدات عامة كعجد مغ أجيدة إنفاذ .
حضث يعج ىحا . القانػف كالجامعات المضبضة كالعخبضة كمخاكد البحػث كمشطسات السجتسع السجني 

القائسة كالسحتسمة لتشامى تعاشي السؤتسخ إستجابة ميشضة إندانضة  لسػاجية السخاشخ كالتيجيجات 
كإدماف كتجارة كتخكيج كزراعة كإنتاج السخجرات كالسؤثخات العقمضة عمى الشصاؽ الػششي كاإلقمضسي 

 كالجكلي.
آلراء في الجمدات العمسضة كما تبعيا مغ كرش عسل كنجكات لكبشاءا عمى ما تع مغ تػافق 

جائحة التضأثخت عمى السجتسعات بكافة كلقاءات, بخرػص الحاجة السمحة لمتعامل مع ىحه ال
السدارات التعمضسضة كالدضاسضة كاإلجتساعضة كاألمشضة كالتخبػية  كاالقترادية كاإلندانضة ,كسا تػصل 
إلى أىسضة العسل عمى تحمضل كاقع جائحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة كآثارىا, كمجػ مبلئسة 

عشضة بسػاجيتيا كإستكذاؼ مػاشغ الزعف كالعسل سضاسات االستجابة ليحه الجائحة كاآللضات الس
عمى تصػيخىا بسا يحقق إستجابة فاعمة تتبلئع مع تصػر أسالضب التيخيب كاإلتجار كمحاكالت 

 .الترشضع كالتخكيج غضخ السذخكع ليا
كإيسانا مشا بأف الػقاية مغ تعاشي السخجرات  كالسؤثخات العقمضة كمغ خصػرتيا عمى الرحة 

جية كعبلج كإعادة تأىضل الستعاشضغ كالسجمشضغ ,يجب أف تكػف ليا األىسضة في الشفدضة كالجد
صشع  الدضاسات السعشضة بسػاجية مخاشخ السخجرات بالتػازؼ مع العسل عمى الحج مغ العخض 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVC11ajUxtlIcxZPnfOLTsJreU6hJAS337La5JpylNEAXUVljT0ZOzLC28L8sHALNUaCe4s1qlkmLkl_wRo5GpswJ-73aeb7L-8z_nZ_e_QjwbZo3roTZLaOHWSnjEPpcqug-R2dnk-HxwWpLw3KQHEHCTtoKixp9zvrV1_cKuQfA&__tn__=*NK-R
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كمػاجية التيجيجات القائسة كالسحتسمة لجائحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة, كاالستعجاد لسا ىػ قائع 
السضتافضخس كآثاره الجدضسة عمى الجخيسة كالسخجرات, كالتي ستغضخ أنساط الجخائع ,كسا عبخ تقشضة 

  .ستغضخ العجيج مغ األمػر األخخػ تغضضخًا جحرياً 
 

كبشاء عمى مبادرة كشخح الديج رئيذ السؤتسخ كدعػتو  إلقامة السؤتسخ كإعالف السخجرات 
 .19-يسا كمحميا ٌأسػةا بجائحة كػركنا كػفيجكالسؤثخات العقمية جائحة كالتعامل معيا دكليا كاقم

 
كسػػػعضا لتعديػػػد كبشػػػاء القػػػجرات فػػػي السػاجيػػػة مػػػع السخػػػجرات كالسػػػؤثخات العقمضػػػة تقزػػػي السعصضػػػات 
السصخكحػػػػة ككاقػػػػع حػػػػاؿ تفذػػػػي جائحػػػػة السخػػػػجرات كالسػػػػؤثخات العقمضػػػػة التػػػػي عرػػػػفت بسجتسعاتشػػػػا 

إلقمضسػي كالػجكلي كاسػتخبلص نقػاط اإلندانضة  بتذخضز كتحمضل آخخ مدتججات الػضع السحمي كا
الزػػعف كالتحػػجيات فػػي مجاالت)مكافحػػة العػػخض كخفػػس الصمػػب( كإعػػبلف حالػػة الشفضػػخ القرػػػػ 
في السػاجيػة كإعػادة الشطػخ فػي الػخؤػ كاالسػتخاتجضات كالدضاسػات الجكلضػة كاإلقمضسضػة كالسحمضػة كفػق 

 .نيج  كتػصضات األمع الستحجة
 السشاقذات كأبخز التػصيات

سؤتسخ مغ خبلؿ ما شخح مغ كرقات كمشاقذات أنو سضتصمب الحل لقزضة إنتاج كزراعة أكج ال
كتيخيب السخجرات كالسؤثخات العقمضة كاالتجار بيا كتعاشضيا زيادة الجيػد في مجالي العخض 
كالصمب كالػقاية مغ السخجرات, كالسخاقبة الػششضة كاإلقمضسضة كالجكلضة كالتشدضق السذتخؾ كتصػيخ 

 .ات الجكلضة كالثشائضة بضغ الجكؿاالتفاق
كقج تع تقجيع تػصضات محجدة لمدضاسات كالبخامج كالخجمات في ىحه السجاالت, جشًبا إلى جشب 
مع التػصضات التي تغصي األدكار في القزايا الستعمقة بالسخجرات في السؤسدات العامة ككسائل 

األكقاؼ ككزارة الثقافة كالخياضة اإلعبلـ كالسؤسدات التعمضسضة ككزارة الرحة كالعجؿ كىضئة 
كالذباب كالعسل كالذؤكف االجتساعضة لمتشدضق السذتخؾ كتقدضع األدكار لسػاجية  جائحة السخجرات 

 كالسؤثخات العقمضة بذكل تزامشي.
, كالسؤسدضة كالسقتخحات التذخيعضة كسا فتح  السؤتسخ الباب أماـ اإلقتخاحات كالسبادرات السجتسعضة

ادرات مغ أجيدة إنفاذ  القانػف  كإعادة تقضضع سضاسات مػاجية جائحة السخجرات فزبل عغ السب
  .كالسؤثخات العقمضة لتفادػ نقاط الزعف كتعديد نقاط القػة كتصػيخ آلضات االستجابة
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كسا تع مشاقذة نقاط الزعف كالثغخات التي ساعجت عمى اتداع دائخة تيخيب السخجرات كالسؤثخات 
يا كالتخكيج ليا رغع كل الجيػد لسكافحتيا كمغ أبخز الثغخات كنقاط الزعف العقمضة كاإلتجار ب

 التي ساىست بتفاقع جائحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة  كالتي تع استعخاضيا في السؤتسخ اآلتي : 
 أبخز الثغخات كنقاط الزعاؼ

 أبخز الثغخات ك نقاط الزعاؼ
خجرات كالسؤثخات العقمضة في بعس الجكؿ عجـ كجػد رؤية كإستخاتضجضة كششضة لسكافحة الس (1

 كمغ بضشيا لضبضا.
نقز القجرات التقشضة كالسعجات كالتجيضدات لبعس أجيدة مكافحة جائحة السخجرات  (2

كاإلنتاج  كاالتجارالعاممة  بالتيخيب  اإلجخامضةكالسؤثخات العقمضة مسا مشح العرابات 
 .يخيب كالتخكيجأسالضب اإلنتاج كالترشضع ك الت كالدراعة فخص تصػيخ

نقز البخامج التجريبضة عالضة السدتػػ لمسدؤكلضغ الػششضضغ كرجاؿ إنفاذ القانػف عغ  (3
 .تحجيثات آلضات  مكافحة جائحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة

ضعف األشخ التذخيعضة كالقانػنضة كالتشطضسضة التي تػاكب تصػر أسالضب جخيسة السخجرات   (4
 .كالسؤثخات العقمضة

ػارد السالضة التي تخرريا الجكؿ ألجيدة مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة ضعف الس (5
كمغ بضشيا لضبضا في الػقت الحػ تتجفق فضو األمػاؿ عمى تجار السخجرات بذكل كبضخ 

كتعديدا معخفضا كتقشضا كمالضا  كإمكانضاتاألمخ الحؼ يجعميع أكثخ تفػقا كقجرة كتجيضدا 
 .كلػجدتضا كتدمضحضا

مع جخائع السخجرات كالسؤثخات العقمضة في كثضخ مغ البمجاف كمغ بضشيا لضبضا عمى  التعامل (6
السختبصة بالسعالجات  األبعادقزضة  أمشضة  دكف إدماج  كافة  أنياكجو الخرػص عمى 

كاإلندانضة كالرحضة كالتعمضسضة ,كال  كاألسخيةاالجتساعضة كالجيشضة كاالقترادية كالتخبػية 
 اعات السعشضة بتحسل مدؤكلضتيا تجاه ىحه الجائحة.تقـػ الجيات كالقص

إغفاؿ دكر الجراسات الػبائضة كالبحػث العمسضة لطاىخة السخجرات كالتي ليا دكر ميع  (7
لمغاية في أنذصة الػقاية كالعبلج ,كعجـ قضاـ السخاكد كالسخاصج البحثضة الخسسضة كالخاصة 

تجاه جائحة السخجرات كالسؤثخات في كثضخ مغ الجكؿ بسدؤكلضتيا األخبلقضة كالسيشضة 
  .العقمضة
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غضاب عسمضات الستابعة كالخعاية الرحضة  لمستعاشضغ كالسجمشضغ  كالستعافضغ مغ اإلدماف  (8
كعجـ كجػدىا في لضبضا كفق السعايضخ الرحضة الجكلضة  كضعفيا في عجد مغ الجكؿ 

 .األخخػ 
الجامعات كاألكاديسضات ضعف التشدضق الخسسي مع السجتسع السحمي كالسجتسع السجني ك  (9

في أنذصة الػقاية كاألنذصة الجاعسة كالسعدزة لمتحرضغ كنذخ الحذ كالػعي األمشي 
 .كبشاء الذخرضة

عجـ التشاسق كالتشدضق  بذاف كضع ججاكؿ السؤثخات العقمضة كالدبلئف الكضسائضة بضغ  (10
ابعة تمظ الجيات السختمفة التي تدتػرد كتدتخجـ كترشع كالجيات التي مغ مياميا مت

 .السػاد كتصػيخ ججاكليا
عجـ التخكضد عمى التشسضة البجيمة كالتشسضة السدتجامة  في سضاسات الحكػمات  كػسضمة  (11

ميسة لمػقاية كمعالجة الدبب الخئضدى في انتذار جائحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة  
 بضغ السخاىقضغ كالذباب بالقزاء عمى الفخاغ كالبصالة.

خنامج العبلج الذامل مغ تعاشي كإدماف  السخجرات كالسؤثخات محجكدية تػافخ ب (12
العقمضة  بسا في ذلظ الدجػف كفئة السخاىقضغ كالذباب كشبلب السجارس كالشداء ككحالظ 

 بخامج الجعع كالسذػرة كالتجعضع االقترادؼ كالتثقضفي ك السعخفي لؤلسخة.
فتخة السؤتسخ كالشجكات ككرش العسل,  كبعج الجراسات كتبادؿ اآلراء كالسشاقذات السدتفضزة خبلؿ

كبتػافق أراء السؤتسخيغ,أمكغ التػصل إلى بعس التػصضات التي تديع في الحج مغ السذكمة 
 كتشامضيا كمغ أىسيا في مجاؿ العخض كالصمب, أك في السجالضغ معا. 
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 الجمدات العمسية خالصة كأبخز تػصيات
 أكل: العخض 

خجرة كالسؤثخات العقمضة كالدبلئف الكضسضائضة في كثضخ مغ الحاالت ضعف الخقابة عمى العقاقضخ الس (1
كيشبغي العسل عمى  تصػيخ آلضات رصج كمخاقبة  صخؼ األدكية كاالستخجاـ السذخكع  كالتجارة 

 السذخكعة.

دعع بخامج التأىضل كالتجريب الستخررة في مكافحة غدضل األمػاؿ كجخائع السخجرات, لتشسضة  (2
 .القانػف في مجاؿ مكافحتيا كدعع قجراتيع كرفع كفاءتيع كمعجالت األداء ميارات رجاؿ إنفاذ

دعع تصػيخ السشافح البخية كالبحخية كالجػية كالحجكد عبخ مجىا بأحجث األجيدة الستصػرة  في  (3
مجاؿ الكذف عغ السخجرات كالسؤثخات العقمضة  كتحجيث معارؼ مشتدضبضيا  بتصػرات أسالضب 

 ة.كشخؽ التيخيب  الستغضخ 

تصػيخ تجابضخ كاستخاتضجضات مشع كمكافحة غدضل األمػاؿ كمخاقبة استخجاـ عائجات الجخيسة,  (4
 .كتبادؿ التجارب مع الجكؿ الستقجمة كالشاجحة كاالستفادة مغ خبخاتيا في ىحا السجاؿ

تعديد أكضاع كقجرات جسضع العاممضغ في أجيدة مكافحة السخجرات  كالسؤثخات العقمضة, كعقج  (5
ريبضة في مجاؿ الكذف عغ السخجرات كأسمػب التدمضع السخاقب ليا ككحلظ حخكة دكرات تج

 .الدبلئف كالسػاد الكضسضائضة السذخكعة لسكافحة  تدخبيا إلى قشػات غضخ مذخكعة

تعديد مدارات التعاكف األمشى الجكلى كاإلقمضسى مع أجيدة السكافحة لجعع جيػد االستيجاؼ  (6
كالسؤثخات العقمضة عبخ الحجكد الػششضة  كاألراضي كالبحار السدبق لجخائع تيخيب السخجرات 

 .كاألنيار كالجباؿ كالػدياف كالسشافح الذخعضة

تصبضق اآللضات الػاردة باالتفاقضات الجكلضة بخرػص: التدمضع السخاقب, غدل األمػاؿ, الدبلئف  (7
 كالكضسائضات لمحج مغ عسمضات االتجار غضخ السذخكع. 

  .راسات الستعمقة بالجخيسة كالسخجرات كآثارىا عمى الفخد كاألسخة كالسجتسعاالىتساـ بالبحػث كالج (8
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السذاركة الجائسة  فى السؤتسخات الجكلضة كاإلقمضسضة تحت مطمة األمع الستحجة أك جامعة الجكؿ  (9
العخبضة  لمتشدضق كتبادؿ الخبخات كاالستفادة مغ التجارب الشاجحة  كإقامة السؤتسخات كالفاعمضات 

 ة كاإلقمضسضة برػرة سشػية مدتسخة.الجكلض

إبخاـ االتفاقضات الثشائضة خاصًة مع دكؿ الجػار لسػاجية جائحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة  (10
كتشدضق الجيػد كتبادؿ الديارات كالسعمػمات مع تمظ الجكؿ لمحج مغ انتذار السخجرات كالسؤثخات 

الجخيسة كالسخجرات)كدعػة الجكؿ التي لع  العقمضة, كعقج االتفاقضات الجساعضة األخخػ في مجاؿ
تشزع بعج كىي أقمضة إلى الترجيق عمى االتفاقضات الجكلضة الدارية في مجالي الجخيسة 

 كالسخجرات(.   

الشطخ في تجخيع السمفات كالسؤثخات الرػتضة) كلضذ السخجرات الخقسضة( كإيجاد اإلشار القانػني  (11
 حت فئة القػانضغ الستعمقة باإلنتخنت) كلضذ السخجرات(. بالشدبة ليا كاإلدماف عمضيا ككضعيا ت

التػصضة بسخاجعة عاجمة كممحة لتغضضخ كلتصػيخ قانػف مكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة   (12
 .كلضتساشى مع تصػر جخائع السخجرات
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 ثانيا: الصمب
ثقضفضة حػؿ ضخكرة أف تعسل كزارِة الرحِة عمى تفعضل األنذصة كالشجكاِت الرحضِة الت  (1

مخاشخ السخجرات كالسؤثخات العقمضة كالتعخيف بآثارىا الرحضِة  السجمخة كنذخ التػعضة حػؿ شخؽ 
 معالجة اإلدماف كالتعاشي.

ضخكرة تػفضخ السعمػمات كالسذػرة ألفخاد السجتسع مغ متعاشضغ كمجمشي كأكلضاء األمػر  (2
ضغ كالسجمشضغ كصػال لمتعافي لتخفضف السخاشخ, كضساف إستسخار التحرضغ كالعبلج لمستعاش

 كإعادة التأىضل. 
ضخكرة تعديد قجرة خجمات الرحة الشفدضة عمى اإلستجابة لمسخضى الستأثخيغ مغ  (3

 .السخجرات كالسؤثخات
إنذاء مخاكد صحضة إليػاء السجمشضغ كتقجيع العبلج كالخعاية كأف يخاعى في إنذاء كتذغضل   (4

رحات استقبلاًل تاًما, مغ حضث السباني كاإلدارة, مرحات عبلج اإلدماف شخط استقبلؿ ىحه الس
 عغ مرحات األمخاض العقمضة.

االىتساـ بالجراسات الػبائضة كالعبلج كإعجاد البضانات كاإلحرائضات لتػفضخ السعمػمات السصمػبة  (5
بذأف الفئات السدتيجفة كالجساعات اليذة.كتػحضج مرصمحات التعاشي كاإلدماف, كفق ما جاء 

 الجكلضة كمشطسة الرحة العالسضة.  باالتفاقضات
قضاـ كزارات الرحة كخاصة في لضبضا التي اليػجج بيا أؼ مخكد عبلجي باالسخاع في  (6

تأسضذ كدعع الكػادر الصبضة كالصبضة السداعجة السعشضة بالتعامل مع الستعاشضغ كالسجمشضغ بالسعخفة 
عامة ,مع ضخكرة  العسل عمى كضع العمسضة كالخبخة كآسالضب العبلج الفعالة  في السدتذفضات ال

نطاـ كمعايضخ عبلج السجمشضغ عمى أساس متكامل السخاحل, بجًءا مغ مخحمة التصيضخ مغ سسـػ 
السخجرات كالسؤثخات العقمضة, كمخكًرا بالعبلج الشفدي, ككصػاًل إلى مخحمة الخعاية البلحقة, كإنذاء 

 أقداـ بيا لسا ُيدسى "بالسجتسعات العبلجضة". 
يج في إستضخاد كمخاقبة بضع السؤثخات العقمضة مغ خبلؿ نطاـ الػصفات بزػابط كضسانات التذج (7

 .صارمة
إنذاء السرحات كالسدتذفضات كالعضادات الخارجضة الستخررة لعبلج السجمشضغ كفق  (8

أسمػب عمسي حجيث لمحج مغ االنتكاسات, كاالىتساـ بخعايتيع كعبلجيع في األماكغ السشاسبة 
 .ذفضات األمخاض العقمضةبعضًجا عغ مدت
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العسل عمى تغضضخ الشطخة الجكنضة لمسجمغ كتػفضخ األعجاد السشاسبة مغ األخرائضضغ  (9
 االجتساعضضغ كالشفدانضضغ لمقضاـ بجكرىع السصمػب مشيع.

العسل عمى فتح مخاكد إتراؿ كدعع عسمضات اإلتراؿ السباشخ بفئات السجتسع بالسجف  (10
 .يع السذػرة كالجعع كالتشدضق ألنذصة الػقاية كخفس الصمبكالقخػ كاالرياؼ كالرحارؼ ,لتقج

العسل عمى إنذاء آلضة لخصج اتجاىات التيجيجات الشاشئة لمسخجرات  كتقضضسيا كدعع  (11
 .الدضاسات الػقائضة كتديضل التجريب كتخصضط االستخاتضجضات الػقائضة

ررضغ في تعاشي إنذاء آلضات لتقاسع البضانات بضغ صانعي الدضاسات السشاسبة كالستخ (12
السخجرات  كالسؤثخات العقمضة كبسا يجعل مغ السسكغ اف يدتخجـ في اإلنحار السبكخ بأنساط 

 .تعاشي السخجرات الججيجة
إنذاء مخصج كششي لمسخجرات لجراسة مؤشخات كالتيجيجات الشاشئة  كاتجاىات تعاشي  (13

جخيسة كالعشف, كاالستفادة مغ السخجرات كالسؤثخات العقمضة كأنساط اإلدماف كعبلقة السخجرات بال
تجارب مخاكد رصج السخجرات كاإلدماف الجكلضة في تقجيع خجمات البحػث كالجراسات كالتحمضل 

 .كالتقضضع كلمسداعجة في صشع الدضاسات الػششضة لمسخجرات
التخكضد عمى تعديد عػامل الحساية لمسجتسعات كاألسخة لمػقاية مغ تعاشي السخجرات ككحلظ  (14

  .ي تقمضل عػامل الخصخ التي تعدز استخجاـ السخجرات بضغ الذباب في بضئات مختمفةلمسداعجة ف
إنذاء المجاف  الػششضة لسكافحة جائحة  السخجرات كالسؤثخات العقمضة, كتػفضخ اإلمكانضات  (15

)السادية كالبذخية لقضاميا بالجكر العبلجي كالػقائي في إشار سضاسة كاستخاتضجضة  قػية كبعضجة 
 تعجدة القصاعات لمحج مغ انتذار السخجرات كالسؤثخات العقمضة.السجػ كم
تزسضغ السقخارت الجراسضة مػضػعات عغ السخجرات كالسؤثخات العقمضة في مختمف مخاحػل  (16

 التعمضػع. 
االىتػساـ بجكر السخشج الشفدي كاالخرائي االجتساعي كمذخؼ الرحة السجرسضة كالشذاط  (17

لسجارس  كتصػيخ قجراتو ككفاءتو  لضتسكغ مغ أداء عسمو السجرسي في الجامعات كالسعاىج كا
 .بالذكل السصمػب

تكثضف بخامج اإلرشاد كالجعع الشفدي لسػاجية التحجيات التي تيجد األبشاء كتؤدؼ بيع   (18
 لئلدماف.  
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تفعضل دكر الرحة السجرسضة كالشذاط السجرسي  في مجاؿ الػقاية مغ السخجرات كنذخ  (19
كالسؤثخات العقمضة كالكذف السبكخ عغ حاالت التعاشي بضغ صفػؼ  التػعضة بخصػرة السخجرات
 الصبلب كالتبلمضح.

اإلفادة مغ قشػات التخبضة كالتعمضع لتقجيع السعمػمات العمسضة الرحضحة, بالرػرة السبلئسة  (20
 لمسخحمة العسخية كمػزَّعة عمى األشخ العمسضة السشاسبة. 

جامعي كالستػسط مخررة لجراسة استحجاث أقداـ عمسضة في مؤسدات التعمضع ال (21
 تخررات عبلج كرعاية كتأىضل مجمشي كمتعاشي السخجرات كتقجيع السذػرة. 

إقامة السعارض كالشجكات, كإنتاج البخامج الػقائضة كإصجار الكتب كالسصػيات التي  تبرخ   (22
 بأخصار السذكمة كأبعادىا السختمفة. 

ة التخفضيضة كاليادفة كالػقائضة  التي تدتيجؼ إقامة  األنذصة الثقافضة كاالجتساعضة  كالفشض (23
   .شخيحة الذباب كاألشفاؿ كاالسخة

تكثضف البخامج السػجية عغ مخاشخ اإلدماف,كنذخ التػعضة عمى السػاقع اإللكتخكنضة  (24
 الستجاكلة بضغ أكساط الذباب. 

كتعدز قضع إنتاج البخامج الجرامضة اليادفة التي تبخز مخاشخ السخجرات كالسؤثخات العقمضة  (25
 .الفزضمة كالعفة

متابعة كرصج البخامج السحمضة مخئضة كمدسػعة ككحلظ عبخ كسائط التػاصل كتحمضل  (26
 .السحتػػ كمتابعة االلتداـ األخبلقي كعجـ نذخ أؼ مػاد ىجامة كتؤدؼ لئلنحخاؼ كالتعاشي

 نذخ الػعي بضغ شخيحة الذباب  كتذجضعيع عمى محاربة السخجرات بكافة صػرىا.   (27
ىتساـ بالذباب كتػفضخ كسائل التخفضو لكبل الجشدضغ كأماكغ مسارسة األنذصة الخياضضة اال (28

كالثقافضة كاالجتساعضة السختمفة كتفعضل دكر السؤسدات الذبابضة كاستغبلؿ أكقات الفخاغ بسا يعػد 
بالشفع عمى الفخد كالسجتسع كتقجيع الجعع السادؼ لؤلنجية ككافة األماكغ التي تذجع األنذصة 

 الذبابضة اإليجابضة.
العسل عمى مكافحة البصالة كالفقخ كالجيل كاألمضة في إشار التشسضة العادلة لمجسضع كبسا  (29

 .خاصًة الذباب –يحقق رفاىضة الشاس 
إناث(  مغ ذكؼ التعمضع السحجكد في أماكغ العسل  –تعضضغ كتػضضف الفئات السختمفة )ذكػر  (30

 كاالنحخاؼ. السشاسبة حًجا مغ انخخاشيع في اإلدماف 



 

 

629 
 

 أعمال املؤمتر الدويل األول حول تداعيات املخدرات واملؤثرات العقلية   على األسرة واجملتمعات اإلنسانية

تػفضخ فخص التجريب السيشي  لمذباب كالعسل عمى  تذجضع الذباب عمى التحػؿ لئلنتاج  (31
  .كالدراعة كالتجارة اإللكتخكنضة

 تصػيخ كإقامة السجف الججيجة كفق تخصضط عمسي مجركس كبشضة تحتضة جضجة. (32
لعقمضة كاستخجاـ االستفادة مغ تجارب كخبخات الستعافضغ كالسقمعضغ عغ السخجرات كالسؤثخات ا (33

 نتائج ىحه التجارب كالخبخات مغ أجل إدماج السديج مغ السجمشضغ في بخامج العبلج كالتأىضل. 
دعع كتجعضع االسخة ماديا كمعخفضا كتحدضغ كضعيا السعضذي كتحرضشيا كحسايتيا مغ  الفقخ  (34

 كالجػع كالتذخد كالتفكظ. 
كالجعػة إلى اتباع مقاصج اإلسبلـ التي  رفع الػعي بأىسضة االلتداـ الجيشي كدكر رجاؿ الجيغ (35

 تحارب السخجرات كالخسػر.
 .تعديد القضع االخبلقضة اإلسبلمضة كاليػية كاالنتساء كالسػاششة لجػ الشرء كالذباب (36
إقامة الشجكات ككرش العسل التي تحث الذباب عمى مسارسة الخياضة ككسائل التخفضو  (37

 لسخجرات.لبلبتعاد عغ األنذصة السذبػىة الستعمقة با
بشاء شبكات متخررة مغ الكذافة كالسخشجات كاليبلؿ األحسخ كمؤسدات السجتسع  (38

 السجني لمتػعضة كالتثقضف كالتحرضغ كتقجيع السذػرة في كافة السؤسدات العامة كالخاصة. 
إنذاء كتفعضل سضاسات تذجع  السقمعضغ عغ التعاشي كتعصي أكلػية االىتساـ  كتػفضخ  (39

مستعاشضغ الستعافضغ كالحيغ ثبت امتشاعيع عغ التعاشي بحدب الدجبلت فخص العسل تساـ  كل
   .الخسسضة الرحضة, تذجضعا ليع كلتحفضد باقي لمسجمشضغ لبلنخخاط في بخامج عبلجضة

التخكضد عمى شبكات التػاصل كإقامة مػاقع كصفحات خاصة بالتػعضة كتقجيع السذػرة  (40
 الرحضة كالشفدضة.
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 ثالثا: العخض كالصمب
الجعػة إلى تذجيج الخقابة عمى السػاد الكضسضائضة التي تدتخجـ في الرشع غضخ السذخكع  (1

لمسخجرات كالسؤثخات العقمضة كتبادؿ السعمػمات بذأنيا كإنذاء السخاكد الستخررة لعبلج 
 .السجمشضغ عمى السخجرات كالسؤثخات العقمضة كتأمضغ الخعاية البلحقة ليع

ع )أك الكػادر السجربة (, أؼ الصػاقع التي يتػفخ ليا القجر تػفضخ الحج األدنى مغ الصػاق (2
الزخكرؼ مغ الحخفضة كالسيشضة كالسيارة في التعامل مع مذكمة السخجرات كاإلدماف  كأف تػلي 
الجكلة مػضػع التجريب عشاية خاصة, حضث إف جسضع العاممضغ في حقل السخجرات كالسؤثخات 

 ألساسي كالستقجـ كالستخرز بسا يشاسب تخرراتيع. العقمضة بحاجة إلى التجريب الشػعي ا
الكذف عغ حاالت التعاشي السبكخ عمى أكسع نصاؽ مسكغ ,ك ذلظ مغ خبلؿ بحث  (3

حاالت االنزساـ إلى األماكغ العامة كالشػادؼ كالسعاىج كالجامعات كحاالت التقجـ إلى الػضائف 
 ذات الصبضعة الخاصة كالقضادية.

تعاشي السخجرات بذكل دكرؼ في كافة دكائخ الجكلة كالصبلب  إجخاء التحالضل كالكذف عغ (4
مغ السخحمة اإلعجادية الى الجراسات العمضا  كاشتخاط إجخاء تحالضل السخجرات لمتقجـ لمػضضفة 

 كالدكاج. 
تخرضز الجدء األكبخ مغ األمػاؿ السرادرة في جخائع غدل األمػاؿ كقزايا السخجرات  (5

شيا عمى تحجيث كدعع األجيدة العاممة في مجاؿ مكافحة السخجرات, كالسؤثخات العقمضة, لئلنفاؽ م
 كعبلج السجمشضغ كدعع السدتذفضات الخاصة بسعالجة اإلدماف.

تذجيج الخقابة عمى اإلنتخنت لمحج مغ استخجاـ السشرات اإللكتخكنضة فى ارتكاب جخائع  (6
عاشضيا  كمكافحة انتذارىا االتجار غضخ السذخكع بالسخجرات كالسؤثخات العقمضة كالتذجضع عمى ت

  .كالتخكيج ليا
العسل عمى إنذاء مػقع إلكتخكني تفاعمي تػعػؼ كقائي لشذخ القػانضغ الستعمقة بجخائع  (7

السخجرات كشخؽ التبمضغ عشيا , كتقجيع معمػمات تثقضفضة  لمتعامل مع مختمف أنػاع السخجرات 
 .شضغكالسؤثخات العقمضة كشخيقة التعامل مع الستعاشضغ كالسجم

 تكثضف التػاجج األمشي السعمػماتي في السؤسدات التعمضسضة الػسصى كالجامعضة.  (8
ضخكرة إيبلء أىسضة كبضخة  لسػضػع السمفات اك السؤثخات الرػتضة كالسدساة بالسخجرات  (9

الخقسضة كبسا يدتػجب الجعػة لعقج مؤتسخ عمسي  بذأنيا ,كإشخاؾ مخاكد البحػث السختمفة, 
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لسضة إلبجاء القػؿ الفرل كالخأؼ العمسي الفاصل فى السدائل الخبلفضة حػؿ كمشطسة الرحة العا
 شبضعتيا كتأثضخىا كعبلقتيا باإلدماف.

ضخكرة أف تتبشى الجكلة نطاًما كششضًا لمكذف عغ التعاشي في حاالت حػادث الصخؽ,  (10
 كمخالفات السخكر الخصضخة.

عقػبات غضخ االحتجازية كالتػسع األخح بالتػصضات التي اعتسجتيا األمع الستحجة بذأف ال (11
  .فضيا خاصًة في القزايا البدضصة

إجخاء البحػث السضجانضة لمػقػؼ عمى حجع السذكمة كدراسة االتجاىات نحػ السخجرات  (12
 كالسؤثخات العقمضة)كل فتخة محجدة(. 

ة مخاجعة التذخيعات الستعمقة بالسخجرات كالسؤثخات العقمضة كتعجيميا كفق الستغضخات الحجيث (13
 .كمدتججات الػضع

سغ التذخيعات كالقػانضغ كفًقا لسا جاء بتجارب الجكؿ التي نجحت في الحج مغ تشامي  (14
 التعاشي كاالدماف كالتيخيب كاالتجار.  

المجػء إلى أسمػب "الدػار اإللكتخكني" في حاالت محجدة,كفى القزايا البدضصة  لسشع  (15
 تكجس الدجػف كلمبعج عغ الشطخة الجكنضة لمسجمغ. 
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 تقجيع
دراكا بأف مذكمة السخجرات عالسضة األبعاد, كترسضسا عمى مػاجيتيا عمى كافة األصعجة, إ

                      .كانصبلقا نحػ مدتقبل أفزل خاؿ مغ السخجرات
 18/  9عقج السؤتسخ الجكلي األكؿ حػؿ السخجرات كالسؤثخات العقمضة  فى شخابمذ )

 –,ك امتجت جمداتو ككرشو كحمقاتو السدتجيخة حتى مارس ( حزػريا كافتخاضضا2021نػفسبخ
, سبقتيا فتخة اإلعجاد لمسؤتسخ كالتي قاربت عمى الدتة أشيخ,كأستسخت جمدات العسل أياـ 2022

كأبعادىا)عخضا  كساعات شػاؿ,كعكف السؤتسخكف عمى مجراسة كافة ما تعمق بالسذكمة الستشامضة
ع الستحجة كاألجيدة السعشضة الجكلضة كاإلقمضسضة كالجكؿ العخبضة كشمبا( كتبػدلت األراء مع أجيدة األم

 .السذاركة األخخػ 
ج الرشجكؽ, كفق الستغضخات الججيجة, كما كاكب األحجاث الجارية ر ككانت الخؤػ كاألفكار خا

 أضضق نصاؽ. فيالحج مغ السذكمة  في,كبسا يديع 
كسا -ة كخاصة( سضتع عخضيا تباعا)عامعغ كرش العسل كالسػائج السدتجيخة  كصجرت التػصضات

صجرت تػصضات لمػزارات السختمفة, كاألجيدة  ذات الرمة بالسكافحة,كقج تع إلحاقيا بػثائق 
 .السؤتسخ

 أبخز التػصيات الرادرة :
 تػصيات عامة عغ سياسة الجكلة في مػاجية مذكالت السخجرات: -أ 
حة العخض كأف  تتبشى الجكلة أف تعدز الجكلة جيػدىا فى مجاؿ مكاف  التػصية األكلى: -1

 برػرة مساثمة التػجو الحؼ يؤدػ الى الترجؼ لمسذكمة مغ ناحضة العسل عمى خفس الصمب.
أف تتبشى الجكلة التػجو العمسي في مػاجية مذكمة السخجرات لػضع التػصية الثانية: -2

 الحمػؿ العاجمة, كالحمػؿ اآلجمة,كاالستعانة بخبخة العمساء كالستخررضغ.
أف تتبشى الجكلة مذخكع إنذاء السخصج المضبي اإلقمضسي كالحؼ يسثل بشظ  ة الثالثة:التػصي -3

مخكدؼ لمسعمػمات الستعمقة بالسخجرات كالسؤثخات العقمضة, كيتمقى ىحا البشظ مجخبلتو مغ جسضع 
السرادر القػمضة التي تعسل في حقل السخجرات سػاء في مجاالت مكافحة العخض ,أك في 

أك العبلج كالخعاية البلحقة, أك البحث العمسي, كيكػف ىحا البشظ الدجل القػمي مجاالت الػقاية 
الستكامل لسذكمة السخجرات في لضبضا, ألف ىحا البشظ سضكػف ىػ األداة الخئضدضة سػاء في الحرػؿ 
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عمى صػرة متكاممة عغ حالة السذكمة, أك فضسا يخز التشدضق بضغ الػزارات, كاليضئات, 
 مضة أك العامة أك الخاصة في تشفضح بخامج مكافحة كعبلج اإلدماف.كالسؤسدات الحكػ 

ضخكرة أف يتػفخ  القجر الكافي الصػاقع )أك الكػادر( السجربة, أؼ الصػاقع  التػصية الخابعة: -4
التي يتػفخ ليا القجر الزخكرؼ, لحلظ يػصي  بأف تػلي الجكلة مػضػع التجريب عشاية خاصة, 

قل السخجرات بحاجة إلى التجريب الشػعي كبسا يشاسب حضث أف جسضع العاممضغ في ح
تخرراتيع, كشخؽ تعخضيع لسجابية السذكمة, كأنيع بحاجة إلى التجريب االساسى كالستقجـ 

 كالستخرز.
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 تػصيات خاصة:-ب
 ( العالج:1)
ضخكرة أف تسزي الجكلة في شخيق إنذاء مديج مغ مرحات عبلج التػصية األكلى: -1

ادات الخارجضة القائسة,كإنذاء السديج مشيا لتذجضع حاالت التعاشي السبكخ اإلدماف, كبجعع العض
 عمى التقجـ شػاعضة لصمب العبلج.

 دعع إنذاء العضادات السمحقة بخجمة الرحة السجرسضة. التػصية الثانية: -2
ضخكرة أف تتبشى الجكلة سضاسة مساثمة فضسا يترل بالعضادات الخارجضة  التػصية الثالثة: -3

 مى عبلج العساؿ.القائسة ع
أف يخاعى في إنذاء كتذغضل مرحات عبلج اإلدماف شخط استقبلؿ ىحه   التػصية الخابعة: -4

 السرحات, استقبلاًل تاًما, مغ حضث السباني كاإلدارة, عغ مرحات األمخاض العقمضة.
أف تتبشى الجكلة سضاسة الكذف عغ حاالت التعاشي السبكخ عمى  التػصية الخامدة: -5

كغ, كمغ ذلظ بحث حاالت االنزساـ إلى األماكغ العامة كالشػادؼ كالسعاىج أكسع نصاؽ مس
 كالجامعات كفي حاالت التقجـ إلى الػضائف الخصضخة.

أف تتبشى الجكلة نطاًما لمكذف عغ التعاشي في حاالت حػادث  التػصية الدادسة: -6
 الصخؽ, كقزايا السخكر الخصضخة.

ضغ عمى أساس أنو يسزي في مخاحل, كل كضع نطاـ لعبلج السجمش التػصية الدابعة: -7
مخحمة ُتدمع إلى السخحمة التي تمضيا بجًءا مغ مخحمة التصيضخ مغ سسػـ السخجرات, كمخكًرا بالعبلج 
 الشفدي ككصػاًل إلى مخحمة الخعاية البلحقة, كإنذاء أقداـ بيا لسا ُيدسى "بالسجتسعات العبلجضة".

 (جيػد الػقاية:2)
بشى الجكلة سضاسة كقائضة قائسة عمى أسذ عمسضة متكاممة, كيقتزي أف تت التػصية األكلى: -1

 ذلظ أكؿ ما يقتزي العشاية بالجساعات السدتيجفة أك اليذة.
أف تكػف جيػد الػقاية مغ الجرجة األكلى مػجية أساًسا إلى الجساعات  التػصية الثانية: -2

 ادرة في ىحا الذأف.اليذة, كأف ُيدتفاد في تحجيج ىحه الجساعات مغ نتائج البحػث الر
اإلفادة مغ قشػات التخبضة كالتعمضع لتقجيع السعمػمات العمسضة الرحضحة,  التػصية الثالثة: -3

 بالرػرة السبلئسة في السخحمة العسخية السبلئسة كمػزَّعة عمى األشخ العمسضة السشاسبة.
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الخعاية  أف تػلي الجكلة مجاؿ خجمات الصب الشفدي عسػًما مديًجا مغالتػصية الخابعة: -4
 بكافة الصخؽ كفي جسضع السجاالت السسكشة حتى تدداد فعالضة ىحه الخجمات

 (القانػف:3)
التػصضة بسخاجعة قانػف مكافحة السخجرات كما جاء بو مغ ثغخات, كما ُكجو إلضو مغ انتقادات 

ضات التي كتعجيل القانػف كججاكلو بسا يتػافق مع ما جاء بالدضاسات الجشائضة الججيجة كاألخح باآلل
 كردت باالتفاقضات الجكلضة ذات الرمة مغ ضسغ أحكاـ كمػاد القانػف.

 ( التفاقيات الجكلية:4)
كالتي صجرت خبلؿ القخف الساضي, كآخخىا مشح أكثخ مغ  1961/1971/1988كىي الثبلث 

لتي أربعة كثبلثػف عاًما, كيشبغي إعادة دراستيا كتعجيل ما يمـد مغ مػادىا لسػاكبة التصػرات ا
( كإرفاؽ ممحق عغ  الدبلئف بيا.. كإبخاـ إتفاقضة 1994ككحا االتفاقضة العخبضة )تػنذ  –حجثت 

 ججيجة عغ السؤثخات الشفدانضة الججيجة تحت مطمة االمع الستحجة. 
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 الخالصة
تشجرج التػصضات التي ُقجمت إلى أربع فئات رئضدضة؛ كىي التػصضات العامة التي تخز التػجُّو 

ـ لدضاسة الجكلة في مػاجية مذكمة السخجرات, ثع التػصضات الخاصة أك الشػعضة التي تختز العا
كل مجسػعة مشيا بيجؼ أساسي مغ األىجاؼ التي تقػـ عمضيا سضاسضة الجكلة, كىي: العبلج, 

 كالػقاية, ثع القانػف, كأخضًخا االتفاقضات الجكلضة.
ات العامة في أميات السدائل, كتكػف كل كسا أف ىحه التػصضات, تقترخ عمى تحجيج التػجي

مشيا عشػاًنا لبخنامج عسل يقتزي عشج كضعو مػضع التشفضح رسع السعالع التفرضمضة لعذخات 
 .الخصػات

 التػصيات األخخى )الجيات كالسؤسدات الػششية(: -ب 
 السؤسدات التعميسية كالتخبػية: -1

مف مخاحل التعمضع ,كاالىتساـ بجكر تزسضغ السقخرات الجراسضة مػضػعات عغ السخجرات في مخت
 –السخشج الشفدي في الجامعات كالسعاىج كالسجارس لضتسكغ مغ أداء عسمو بالذكل السصمػب 

تكثضف بخامج اإلرشاد الشفدي لسػاجية التحجيات التي تيجد  –التػسع في إنذاء السخاكد الخياضضة 
 األبشاء مغ جخاء إدماف اإلنتخنت.

 ـ:كزارة الثقافة كاإلعال -2
استغبلؿ أكقات فخاغ  -إقامة السعارض كالشجكات التي ُتبرخ بأخصار السذكمة كأبعادىا السختمفة  

تكثضف البخامج السػجية عغ مخاشخ اإلدماف  –الذباب في األنذصة الثقافضة كالشقابضة كاالجتساعضة 
 ,كفخض الخقابة عمى السػاقع اإللكتخكنضة الستجاكلة بضغ أكاسط الذباب.

 :الذباب كالخياضة كزارة-3 
نذخ  –االىتساـ بالذباب كتػفضخ كسائل التخفضو لكبل الجشدضغ كأماكغ مسارسة األنذصة السختمفة  

الدعي نحػ  –الػعي بضغ جسضع أفخاد السجتسع كقضاـ الجسضع بسحاربة السخجرات بكافة صػرىا 
لفخاغ بسا يعػد بالشفع إيجاد فخص عسل لمذباب كتفعضل دكر السؤسدات الذبابضة كاستغبلؿ أكقات ا

إقامة الشجكات ككرش العسل التي تحث الذباب عمى مسارسة الخياضة ككسائل  –عمى السجتسع 
 التخفضو لبلبتعاد عغ األنذصة السذبػىة الستعمقة بالسخجرات.

 كزارة الرحة:-4
 ق ػفالتػسع في إنذاء السرحات كالسدتذفضات كالعضادات الخارجضة الستخررة لعبلج السجمشضغ ك  
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االىتساـ بخعاية كعبلج السجمشضغ في األماكغ  –أسمػب عمسي حجيث لمحج مغ االنتكاسات 
السشاسبة بعضًجا عغ مدتذفضات األمخاض العقمضة  تغضضخ الشطخة الجكنضة لمسجمغ كتػفضخ األعجاد 

 السشاسبة مغ األخرائضضغ االجتساعضضغ كالشفدانضضغ لمقضاـ بجكرىع السصمػب مشيع. 
 عجؿ كالسؤسدات التذخيعية:كزارة ال-5
مخاجعة التذخيعات الستعمقة  –سغ التذخيعات كالقػانضغ كفًقا لسا جاء بتجارب الجكؿ التي سبقت  

األخح بالشطخيات التي اعتسجتيا األمع الستحجة بذأف  –بالسخجرات كتعجيميا كفق الستغضخات الحجيثة 
المجػء إلى أسمػب "الدػار  –ايا البدضصة العقػبات غضخ االحتجازية كالتػسع فضيا خاصًة في القز

الشطخ  –اإللكتخكني" في حاالت محجدة لسشع تكجس الدجػف كلمبعج عغ الشطخة الجكنضة لمسجمغ 
كإيجاد اإلشار القانػني  –كلضذ السخجرات الخقسضة  –في تجخيع السمفات كالسؤثخات الرػتضة 

 كلضذ السخجرات. –غ الستعمقة باإلنتخنت بالشدبة ليا كاإلدماف عمضيا ككضعيا تحت فئة القػانض
 كزارة العسل كالتأىيل:-6
العسل عمى مكافحة البصالة كالفقخ كالجيل كاألمضة في إشار التشسضة العادلة لمجسضع كبسا يحقق  

إناث( مغ ذكؼ التعمضع  –تعضضغ الفئات السختمفة )ذكػر  –خاصًة الذباب  –رفاىضة الشاس 
 لسشاسبة حًجا مغ انخخاشيع في اإلدماف كاالنحخاؼ. السحجكد في أماكغ العسل ا

 الجانب القترادي: -7
فتح  –االىتساـ بالذباب كحثيع عمى البقاء بالجكلة كعجـ اليجخة غضخ السذخكعة خارج الػشغ 

تصػيخ العذػائضات كإقامة السجف الججيجة كفق تخصضط  –السرانع كإلحاؽ الذباب لمعسل بيا 
 تقجيع الجعع السادؼ لؤلنجية ككافة األماكغ. –ة جضجة عمسي مجركس كبشضة تحتض

 الجانب األمشي:-8
دراسة الػاقع الفعمي لسذكمة السخجرات كما يطيخ باألسػاؽ مغ مػاد ججيجة كإيبلء التجريب أىسضة  

تصبضق اآللضات الػاردة باالتفاقضات الجكلضة نحػ التدمضع  –قرػػ لجسضع رجاؿ إنفاذ القانػف 
 –الدبلئف كالكضسائضات لمحج مغ عسمضات االتجار غضخ السذخكع  –ل األمػاؿ غد –السخاقب 

 االىتساـ بالبحػث كالجراسات الستعمقة بالجخيسة كالسخجرات كآثارىا عمى الفخد كاألسخة كالسجتسع. 
 الجػانب الجتساعية:-9
ت ,ك رعاية السجمشضغ حتى يرضخكا صالحضغ ,ك تكثضف بخامج التػعضة ضج مخاشخ السخجرا 

 إجخاء البحػث السضجانضة لمػقػؼ عمى حجع السذكمة )كل فتخة محجدة(.
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 :الشاحية الجيشية-10
رفع الػعي بأىسضة االلتداـ الجيشي كدكر رجاؿ الجيغ كالجعػة إلى اتبعا ع مقاصج اإلسبلـ التي 

لسخجرات إعادة التحكخة بالفتاكػ الرادرة مغ قبل عغ تجخيع كتحخيع ا –تحارب السخجرات كالخسػر 
 بكافة أشكاليا كصػرىا.

 التػصيات القػمية كالجكلية: -د
الدعي نحػ إصجار اإلستخاتضجضة القػمضة الستكاممة في لضبضا في مجالي مكافحة العخض  (1

 كخفس الصمب.
الجعػة إلى إقامة مؤتسخ عغ السمفات كالسؤثخات الرػتضة كالسدساة "السخجرات الخقسضة"  (2

–اليضئة -خررةكالخبخاء  كأجيدة االمع الستحجة)المجشةبسذاركة مخاكد األبحاث الست
 السكتب(كمشطسة الرحة العالسضة إلصجار الخأؼ الشيائي بذأنيا.

تفعضل دكر كجيػد المجشة الػششضة لسكافحة السخجرات كالسؤثخات العقمضة, كتػفضخ اإلمكانضات  (3
ة كاستخاتضجضة قػمضة لمحج مغ )السادية كالبذخية( لقضاميا بالجكر العبلجي كالػقائي في إشار سضاس

 انتذار السخجرات.
خاصًة مع دكؿ الجػار لسػاجية مذكمة السخجرات كتشدضق  –إبخاـ االتفاقضات الثشائضة  (4

الجيػد كتبادؿ الديارات كالسعمػمات مع تمظ الجكؿ حًجا مغ انتذار السخجرات, كعقج االتفاقضات 
الى -أقمضة-ة الجكؿ التى لع تشزع بعجدعػ -الجساعضة االخخػ فى مجاؿ الجخيسة كالسخجرات

 الترجيق عمى االتفاقضات الجكلضة الدارية فى مجالي الجخيسة كالسخجرات.
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 الخاتسة
" قائسة تتحجػ العالع مغ أقراه إلى  "مذكمة مجتسعيةلسا كانت السخجرات كمازالت كستدتسخ 

 في أضضق نصاؽ. -ء عمضياكلضذ القزا –أقراه, كميسا ُأتخح مغ خصػات لسػاجيتيا لمحج مشيا 
ككانت الجيػد سػاء تحت مطمة ىضئة األمع الستحجة ,أك غضخىا مغ أجيدتيا السعشضة "لجشة  

كحا كانت  –السخجرات, كاليضئة الجكلضة لسخاقبة السخجرات, كالسكتب السعشي بالسخجرات كالجخيسة 
أفكار كتػجيات ججيجة خارج الجيػد األخخػ التي ُتبحؿ في أرجاء مختمفة مغ العالع.. كالخخكج ب

 18/    9الرشجكؽ تديع في حل السذكمة ,ككاف لسؤتسخ شخابذ حػؿ تجاعضات السخجرات )
( أبمغ االثخ فى تػجضو االنطار نحػ السذكمة,كقج حقق  السؤتسخ فى ضل الطخكؼ  2021نػفسبخ 

ظ بعج اف أكجت  االمع الرعبة العجيج مغ االنجازات عمى كافة االصعجة,إعجادا كإدارة كإخخاجًا كذل
 "تدايج الػضع العالسى لمسخجرات تعقيجا" الستحجة فى أكثخ مغ مشاسبة عغ 

 السؤتسخ األكؿ حػؿ تجاعيات السخجرات كالسؤثخات العقمية في ليبيا:
بخعاية كزارة الجاخمضة كالدضج الػزيخ كمعاكنػه ,كاألجيدة السعشضة األخخػ كالقائسضغ عمى السؤتسخ 

ػر دمحم الفضتػرؼ ,كالمجاف الستخررة فقج بحلػا مغ الجيج الكثضخ حتى يشجح السؤتسخ بخئاسة الجكت
,كيأتي بسخخجات كتػصضات تفضج دكلة لضبضا كغضخىا مغ الجكؿ, ككخصػة عمى شخيق السكافحة 
الصػيل, كلع يجخخ أحًجا مشيع جيجه في سبضل ذلظ, كقج عسمػا بتػاصل كجج آناء المضل كأشخاؼ 

كخ مػصػؿ إلى كل مغ ساىع في اإلعجاد كالتختضب ككحا مقجمي األبحاث القضسة مغ الشيار, كالذ
 األساتحة كالعمساء كالخبخاء األجبلء.. 

يأتي ذلظ في إشار التعاكف الجكلي الحؼ ال غشى عشو حًجا مغ السذكمة كآثارىا الدمبضة, حضث بات 
كل أسمحة الجمار الذامل  كاضًحا أف خصخ السخجرات أشج فتًكا بالسجتسعات اإلندانضة مغ

"فالسخجرات حخب ل تتػقف.. كدمار ل يشقصع.. كنديف مترل يقزي عمى .. السعخكفة
 ."اقتراديات األمع كيحصع شبابيا

 السذكمة.. كالحل )الخؤى(:
األمخ السؤكج أف مذكمة السخجرات مذكمة "مجتسعضة" متعجدة الجػانب, متخامضة األشخاؼ,ال 

يمع بكافة جػانب السذكمة, إال أنو مغ السدترػب التأكضج عمى  يدتصضع متخرز كاحج أف
بعس األمػر العامة)جاء أغمبيا فى أعساؿ السؤتسخ(فى مجالي العخض كالصمب,ك عمى سبضل 

 السثاؿ كلضذ الحرخ مشيا:
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 الصمب(.-تبشي اإلستخاتضجضة القػمضة لمسكافحة كالعبلج)العخض •

 صج كإحراء كمتابعة السذاكل.اإلعجاد إلنذاء السخصج المضبى العخبي لخ  •

تعجيل القػانضغ بسا يمبي متصمبات السكافحة,خاصة قانػف السخجرات السعجؿ كماكجو إلضو مغ  •
 انتقادات.

تصبضق أحكاـ االتفاقضات الجكلضة الثبلثة فى مجاؿ السكافحة ,كاألخخػ ذات الرمة نًرا,  •
 كركًحا كاآللضات الػاردة بيا.

ة كالعبلج كإعجاد البضانات كاإلحرائضات لتػفضخ السعمػمات السصمػبة االىتساـ بالجراسات الػبائض •
 بذأف الفئات السدتيجفة كالجساعات اليذة. 

 .إف سضخ مكافحة العخض كخفس الصمب في خصضغ متػازيضغ ال يغشي أحجىسا عغ اآلخخ •

كفق ماجاء باالتفاقضات الجكلضة كمشطسة الرحة , تػحضج مرصمحات التعاشي كاإلدماف •
 لسضة.العا

 إيبلء التجريب بأنػاعو )األساسي كالستقجـ كالتخرري( أىسضة خاصة,كأكلػية قرػػ. •

 الجسارؾ كغضخىع(.-الحجكد-ىضكمة األجيدة الػششضة السعشضة بالسكافحة)السكافحة •

إعادة ججكلة السػاد السخجرة كالسؤثخات العقمضة, كإضافة الدبلئف كالسػاد الشفدانضة الججيجة  •
 بشاء عمى قخارات صادرة عغ لجاف فشضة عمسضة متخررة.كالسرشعة إلضيا 

 اإللساـ بسدتػيات التعاشي,كالتفخقة بضغ التعاشي التجخيبي )االستكذافي( كبالسشاسبة كالسجمغ. •

 المجػء إلى العقػبات غضخ االحتجازية بجال مغ الدالبة لمحخية أك إضافة إلضيا. •

ة تحت مطمة األمع الستحجة كجامعة الجكؿ التػاجج كالتسثضل بالسؤتسخات الجكلضة كاإلقمضسض •
 العخبضة.

 إصجار التقاريخ الدشػية ,كدلضل العسل عغ أعساؿ السكافحة كالزبط. •
 ىحا جدء مغ كل..
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كشخيق األلف مضل يبجأ بخصػة ,كقج خصػنا عمى الصخيق الرحضح كعمضشا أف نػاصل السدضخة, في 
شضة األخخػ كتجارب الجكؿ التي سبقت في ضػء ما صجر عغ كثائق األمع الستحجة كاألجيدة السع

 ىحا السجاؿ, كما صجر عغ السؤتسخات ذات الرمة حضث تػافخت اإلرادة الدضاسضة.
كقج كانت التػصضات فى إشار تػجيات االمع الستحجة فى ىحا الذاف خاصة ما جاء بستصمبات 

)شارؾ حقائق شعارتحت 2022/يػنضػ/ 26الضػـ العالسي لسكافحة السخجرات ,كالسدمع عقجه  فى
حضث ترجت إلى الساضي  كالحاضخ كالسدتقبل, ككانت الخؤػ التى عغ السخجرات.أنقح األركاح(

 غصت كل  جػانب السذكمة كتفاقسيا كحمػليا.
 كعمى هللا قرج الدبيل

 
 المػاء عراـ إبخاىيع محسػد التخساكي       
 الخئيذ الفخخي لمسؤتسخ                  
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