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 املخدرات وتاثريها يف اجملتمع
 م.د. رشا عيسى    م.د. رغد جمال العزاوي      م.د. خمائل شاكر    

 جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العممي العربي
 

 ممخص البحث 
تعد المخدرات أفة خطيرة تيدد المجتمع وأمنو وأستقراره ، الف الفرد المتعاطى لالدماف قد يفقد 

مف اثارأ سيئة عمى الحياة االجتماعية  المخدرات وتسببترتو ، فضال عما جراءىا حياتو وأس
المتعاطي عف جميع مف حولو  لعالقات االجتماعية بسبب ابتعاد المدمف أوا مرتدلمشخص فيي 

ويبتعد الناس أيضًا عف المدمف بسبب خوفيـ مف تصرفاتو غير  ليرافؽ أصدقاء المخدرات
مظاىر األضرار االجتماعية لممخدرات أيضًا عمى الفرد  مفولعؿ المسؤولة وسمعتو السيئة، 

الجرائـ لمحصوؿ عمى الماؿ وفقداف وعيو يؤدي الرتكابو أفعااًل مشينة  لجوؤه لمسرقة وارتكاب
وفي بعض الحاالت يبيع الشخص جسده مقابؿ حصولو عمى  أخالقيًا تضر بو وباآلخريف

عف التعميـ والعمؿ فيصبح  الشخص المدمف دومف األضرار االجتماعية أيضًا ابتعا المخدرات
فيبدا باالنتقاـ منو ، فضال عف االضرار الصحية التي تصيب  المتعاطي عالة عمى المجتمع

اضطرابًا في اإلدراؾ الحسي العاـ وخاصة إذا ما تعمؽ األمر بحواس السمع فيحدث الفرد المدمف 
كير العاـ وبالتالي يؤدي إلى فساد الحكـ يؤدي تعاطي المخدرات إلى اختالؿ في التف،  و والبصر 

تحدث كما  ، صرفات غريبة إضافة إلى اليذياف واليموسةوحدوث تعمى األمور واألشياء 
المخدرات اختالاًل في االتزاف والذي يحدث بدوره بعض التشنجات والصعوبات في النطؽ 

لمدمف المتعاطي ، يكوف ا إلى صعوبة المشي.فضال والتعبير عما يدور بذىف المتعاطي 
المرح والنشوة والشعور بالرضى والراحة )بعد فمرة تراه في حالة مف  لممخدرات في مزاج متقمب

تعاطي المخدر( ويتبع ىذا ضعؼ في المستوى الذىني وذلؾ لتضارب األفكار لديو فيو بعد 
اط التعاطي يشعر بالسعادة والنشوة والعيش في جو خيالي وغياب عف الوجود وزيادة النش
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رىاؽ  والحيوية ولكف سرعاف ما يتغير الشعور بالسعادة والنشوة إلى ندـ وواقع مؤلـ وفتور وا 
  ، مصحوب بخموؿ واكتئاب

  

Introduction to Research 
rugs are a dangerous scourge that threatens the society, its security and 

its 

 stability, because the individual who uses addiction may lose his life and 

his family, as well as the bad effects that drugs cause on the social life of 

the person. It destroys social relations because the addict or drug addict 

moves away from all around him to accompany drug friends. Addicted to 

fear of his irresponsible behavior and bad reputation, and perhaps a form 

of social damage to drugs also on the individual to resort to theft and 

commit crimes to obtain money and loss of consciousness leads to the 

conduct of acts of moral disgrace harmful to him and others and in some 

cases The person becomes aware of his body in return for getting drugs 

and social damage. The person who is addicted to education and work is 

also removed. The victim becomes dependent on society and begins to 

avenge him, as well as the health damage to the addicted person, causing 

disturbance in the general perception, especially when it comes to 

hearing and sight. The use of drugs to the imbalance in public thinking 

and thus lead to the corruption of the rule of things and things and the 

occurrence of strange behavior in addition to delirium and 

hallucinations, as the drug imbalance in the balance, which in turn causes 

some convulsions and difficulties in speech and expression of what is 

going on in mind As well as difficulty walking. , The addict who uses 

drugs in a volatile mood once he sees in a state of fun and ecstasy and a 

sense of satisfaction and comfort (after the drug) and follow this 

weakness in the level of mind and to the conflict of ideas he has after 

dealing feel happy and euphoria and live in a fantasy and absence from 

existence and increase activity and vitality, Soon the feeling of happiness 

and ecstasy changes to regret and a painful reality and a cold and fatigue 

accompanied by lethargy and depression, 
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 :المخدرات ما تعني-
حالة تسّمى  في حاؿ وصوليا الى جسـ االنساف تدخمو فيتعّد المخدرات مف المواد السامة  
وليا أنواع عديدة بأشكاؿ واستعماالت مختمفة في بعض الحاالت قد ُيستخَدـ المخدِّر  (اإلدماف)

ؿ إدارة لمعمميات تحت إشراؼ طبي ورقابة مف قب ألغراض طبية لعالج بعض األمراض أو
لكف في  بد مف المجوء إليوبؿ الالمستشفى وفي ىذه الحالة يكوف مسموحًا وليس فيو أي ضرر، 

حالة اإلدماف عميو تصبح حالة مرضية يجب عالجيا والتخمص مف ذاؾ السـ القاتؿ الذي يفتؾ 
   بالجسد والعقؿ.

 أنواع المخدرات-
التي تزرع في األرض مثؿ الحشيش  يةالطبيع المخدراتتنقسـ المخدرات الى عدة أنواع منيا 
ر بإضافة مواد لممخّدرات التي  المصّنعة والمخدراتوالقات والمارجوانا واألفيوف والكوكا،  ُتَحضَّ

 الطبيعية فينتج عنيا مادة جديدة مثؿ الييروئيف والكوكائيف والمورفيف وىناؾ المخدرات التخميقية
أجؿ العالج وينتيي األمر بو إلى اإلدماف مثؿ  وىي الحبوب التي يتناوليا الشخص بدايًة مف

التراماؿ والترامادوؿ وليذه األنواع تأثيرات عديدة منيا اليموسة وعدـ الشعور باأللـ والتنويـ 
مف أقدـ المواد المخدرة وأوسعيا انتشارًا في العالـ، حيث عرفتو الكثير ، وتعد الكحوليات وغيرىا

ؽ.ـ (حديثًا  ٖٓٓ٘بعض برديات المصرييف القدماء) عاـ  مف الحضارات القديمة، فقد وجد في
كما تعرؼ عميو اليونانيوف القدماء وكانوا يشربونو بكثره،  عف الخمر واإلثـ الذي يمحؽ شاربيا،

 خدمو بعض الديانات في احتفاالتياتلمعديد مف المجتمعات، كما تس وىو جزء مف الحياة اليومية
دقائؽ،  ٓٔ - ٘بعد وصولو إلى الدـ في فترة تتراوح بيف  فيبدأ يأما تأثيره الفسيولوج الدينية ،

نسبة تركيز مادة )الكحوؿ اإليثيمي(، فالبيرة عمى سبيؿ المثاؿ وىي مف  ويتوقؼ ىذا التأثير عمى
، أما الخمور بأنواعيا  ٕٓ - ٔأكثر الكحوليات انتشارًا تكوف نسبة تركيز الكحوؿ اإليثيمي 

  .وبذلؾ تكوف خطورتيا أشد ٕ - ٔو"الجف" فإف نسبة اإلثانوف ىي  "ـوبخاصة "الويسكي" و"الر 
حيث يبدأ   %٘ٓ.ٓتثبيط وظيفة قشرة المخ إذا وصؿ تركيزه في الدـ إلى  ويعمؿ الكحوؿ عمى
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ذا زادت النسبة عف  % فتتأثر فإف ٔ.ٓإحساس الشارب بتأثير الخمر ونشوتيا المزيفة. وا 
أ معيا ترنح الشارب وتمعثمو وال يستطيع السيطرة عمى نفسو. الحركة في المخ تتأثر، ويبد مراكز

ذا بمغت نسبة التركيز  % فتسيطر عمى المخمور انفعاالت متضاربة كأف يضحؾ ويبكي ٕ.ٓوا 
ذا وصمت النسبة  % فال يستطيع المدمف أف يرى أو يسمع أو يحس ٖ.ٓفي الوقت نفسو، وا 

% فيدخؿ المدمف ٘.ٓ – ٗ.ٓالنسبة بيف وتتوقؼ مراكز اإلحساس لديو تماما، وحينما تصؿ 
% ٚ.ٓ – ٙ.ٓويموت شارب الخمر إذا وصمت نسبة تركيز الكحوؿ في الدـ بيف ،  في غيبوبة

  حيث الكحوليات تسبب بعض االمراض منيا انيا تصيب  مراكز التنفس وحركة القمب بالشمؿ
األطفاؿ، كما تفقده القدرة والكحوليات عمومًا تجعؿ المتعاطي أكثر عدوانية خاصة عمى النساء و 

عمى التوازف والنطؽ السميـ، كما أنو ال يستمتع جنسيًا وبعد فترة مف التعاطي تدخمو في حالة مف 
جرائـ جنسية دوف  اليموسة المصحوبة بالشعور باإلكتئاب، وربما يؤدي بو الحاؿ إلى أف يرتكب

لييرويف أو مع مضادات الكآبة أف يشعر، وتزداد خطورتيا إذا أعطيت مصحوبة بمواد مخدرة كا
 (ٔ).أو مع الميدئات

 السمبّية المخدِّرات:  او االخطار اآلثار-

تتسبب المخدرات في إتالؼ الجياز   : منها اثارها الصحية سمبية كثيرة وخطيرةاثارا  لممخدرات 
ت العصبي وضعؼ التفكير إذ إنيا تضعؼ القدرات العقمية واالستجابة والفيـ وتسبب المخدرا

وخطوطًا تحت العيف، وتؤدي إلى تمؼ الجياز اليضمي  ضعفًا في النظر وتشويشًا في الرؤية
مما يؤدي لالستفراغ واضطرابات في البطف مثؿ اإلسياؿ  وتقرحات المعدة وصعوبة في اليضـ

واإلمساؾ ومف األضرار الصحية أيضًا إضعاؼ عضمة القمب مما يؤدي إلى صعوبة التنفس 
ضعؼ العاـ واليزؿ الدائـ لممدمف ومف اآلثار الصحية الخطرة الى ال تؤدي  وكؿ ىذه األمراض

لممتعاطي أف أخذ الجرعات عف طريؽ اإلبر مف شخص آلخر قد يسبب مرض اإليدز الذي 
في فتؤثر بسالمػة جسػـ اإلنساف المخدرات تضر  ، البد مف التنويو الى أفيؤدي إلى الوفاة

دماف ا الحػالة النفسية والعقمية لممتعاطي ويصيبو  ىلمخػػدرات يؤثر عمالوظائؼ العقمية لمفرد وا 
بالضعؼ العاـ ويعرضو إلى اإلصابة بالعديد مف األمراض المستعصية والمزمنة مثؿ أمراض 

 .الفشؿ الكمويو اإليدز  و الصدر
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بانيا تترؾ اثارىا السيئة عمى الحياة االجتماعية  تسبب المخدراتت : االثار االجتماعية-
المتعاطي عف جميع مف حولو  لعالقات االجتماعية بسبب ابتعاد المدمف أوا مرتدشخص فيي لم

ويبتعد الناس أيضًا عف المدمف بسبب خوفيـ مف تصرفاتو غير   ليرافؽ أصدقاء المخدرات
مظاىر األضرار االجتماعية لممخدرات أيضًا عمى الفرد  ولعؿ مفالمسؤولة وسمعتو السيئة، 

الجرائـ لمحصوؿ عمى الماؿ وفقداف وعيو يؤدي الرتكابو أفعااًل مشينة  رتكابلجوؤه لمسرقة وا
وفي بعض الحاالت يبيع الشخص جسده مقابؿ حصولو عمى  أخالقيًا تضر بو وباآلخريف

عف التعميـ والعمؿ فيصبح  الشخص المدمف ومف األضرار االجتماعية أيضًا ابتعاد المخدرات
 دا باالنتقاـ منو.فيب المتعاطي عالة عمى المجتمع

 توتتضرر نفسيتترؾ المخدرات العديد مف االثار النفسية لمشخص المدمف  ف: اآلثار النفسية-
ألنو يشعر في البداية عند أخذه لمجرعة بالفرح والسعادة والنشوة لكف ما إف يزْؿ مفعوليا فإنو 

 (ٕ)بؿ بالمواجية. يعود لحالة الكآبة والحزف ألف حؿ المشاكؿ ال يكوف بالتعاطي والتجاىؿ

يضعؼ اإليماف في فيبتعد عف الديف وعف عبادة اهلل عندما يتناوؿ الفرد المخدر  اآلثار الدينية:-
قمبو وبالتالي ال يحظى بتوفيٍؽ مف اهلل بؿ عمى العكس فإف اهلل سيغضب عميو لما يقوـ بو مف 

 .أفعاؿ خاطئة
عمى شراء المخدرات لتعاطييا وعندما ينفؽ  ينفؽ المدمف الكثير مف األمواؿ اآلثار االقتصادية:-

، وأف لـ يحصؿ  جميع ما لديو فإنو يمجأ لوالديو أو أقربائو وىذا يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة
عمى الماؿ يبدا بسرقة امواؿ االخريف وفي بعض االحياف يتجو المدمف الى القتؿ لمحصوؿ عمى 

 الماؿ لشراء المخدر.
: سنتحدث الى ماهية هذه االثار السمبيةعمى المجتمعات واألفراد سمبي تأثير لها  لممخدرات 

إعطاء المثؿ السيئ ألفراد أسرتو ألف المتعاطي بأنفاقو لدخمو أو جزء منو عمى المواد المخدرة ك
فيو  ال يقدر المسئولػية أو ييمؿ واجبًا ويقدـ نموذج سيػئ ألوالدهو غير عابئ باحتياجات اسرتو 

، وينقؿ سرىـ ومجتمعيـ مستقبالً أينشأ لػدييـ الشعور بالمسئولػية حياؿ تالي ال قدوتيـ ، وبال
 المخدر.عادة التعاطي  الوالده
بصورة  عرضة لمتفتيشيكون بيت الشخص المدمن   :عدـ توافر األماف في األسرة-

أجهزة األمن بحثًا عـما يحـوزه الشخـص أو يحرزه من المخدرات التي  قبل من مستمرة
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 راعيهاشعورهم بعدم قدرة  فضال عنطـها وبالتالي شعـور أفراد األسرة بعدم األمان يتعا
 (3).عمى حمايتهم

 
نسبػة كبيػرة مف أبناء متعاطي المخدرات أصػبحوا أطفاؿ توجد : تزايد انحراف األطفال-

أف  الميتمة بالجانب االجتماعي الدراسػاتاليو  أشارتحسبما منحػرفيف ) أحداث جانحيف( 
االنحراؼ داخؿ األسرة بانماط ألسر التي يوجد فييا أفراد منحرفيف ىـ في الغالب متأثروف ا

 . ويتمػثؿ ذلؾ في كوف األب سكيرًا أو مدمنا عمى المخدرات
تعاطى المخدرات تأثيرًا كبيرًا عمى الجنيػف خالؿ فترة الحمؿ : يؤثر والدة أطفال مشوهين-

فقدان األبناء لمحب -. بوف بأمػراض وتشوىات مختمفةويترتب عمييا أف األطفاؿ يولدوف مصا
تعاطى المخدرات عمى نمط العالقات بيف الزوجيف فيكثر الشجار يؤثر :والحنان داخل األسرة 

بينيػما مما يفقد الطفػؿ الشعور باألماف ألنو يخاؼ عمى مصيره ويتحوؿ الشجار إليو فيضربو 
 أله الخوؼ عمى مصيره والقمؽ واإلحسػاسأبويو ويقسوف عميو ويصبح في وضع متأرجح يم

لكي ييرب مف المشاكؿ التي بالضياع وقد يؤدى ذلؾ الى تعاطيو المخدرات في سف مبكرة 
 تواجيو في حياتو.

النواحي التعميمية لمطالب الذيف  ىالمخػدرات آثار سمبية عم تترؾ تعاطي: التأخر الدراسي-
ويميؿ بعض ىؤالء درستيـ لدراسية ويتغيبوف عف يتعاطوف المخدرات ألنيـ ييمموف واجباتيـ ا

االضطراب في ، ناىيؾ عما يسببو ارتكاب أفعاؿ خارجة عف القيـ التعميمية  ىالطالب إل
المحيػط األسػري وما يترتب عميو خمؿ في بناء شخصية أفراد األسرة ينعكس بصورة مباشرة 

 (ٗ)الذي يعيش فيو.وخطيرة عمى المجتمع 
تترؾ لنا المخدرات اثار سيئة عمى االنساف المدمف   :القتصادية والتنمويةثالثًا: اآلثار ا

ميمؿ متردد في تعاممو مع  وغير موثوؽ فيو  وسطحي و كسوؿ مف متعاطييا تجعؿ ف
تمثؿ أعباء  ، فضال عف أف المخدراتالناس وغالبًا ما يطرد مف عممو ويقؿ أجره أو ينعدـ 

نفقو المتعاطي لمحصوؿ عمى المخدر فتجد أف تعاطى دخػؿ األسػرة لما ي ىمالية شديدة عم
دمػاف المخػػدرات يؤثراف عم إنتاجية الفرد بصورة مباشرة وذلؾ مػف خػالؿ ما يطػرأ عميو  ىوا 

تأثير مختمؼ انواع  ىمف تغيرات عقمية ، وقد دلت النػتائج والبػحوث التي أجريت عم
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إنتاجو وعدـ االكتراث وضعؼ  ىو المتعػاطي أو المدمف إلى انخفاض مست ىالمخدرات عم
التركػيز واضطراب في االدراؾ لمزمف واأللواف والحجـ األمر الذي يؤدي إلي إىمالػو في 

أهم اآلثار االقتصادية لتعاطى من ، ولعؿ  ىالكو ىإل بالتالي  قد يؤدي أداء عممو 
دمان المخدرات هي  -ؿ القومي انخفاض مستوى الدخ- انييار الطاقة اإلنتاجية لمفرد-: وا 

االستثمار و عمػى المسارات االقتصادية بمساراتيا المختمفة )كالسياحة ي التأثير السمب
حدوث خمؿ في التعامالت المادية وتفشى الظواىر الغير  -التنمية البشرية اإلنتاجية( و 

  (٘)ؿ.التعامالت المالية مثؿ ظاىرة غسؿ األموا ؿصحية في مجا
 
  :أضرار المخدرات-

قراءتنا لمبحث نتوصؿ الى جممة مف االضرار التي تتركيا المخدرات عمى االنساف مف خالؿ 
أضرار المخدرات الجسمية  الى سنتطرقلذا نفسو وأسرتو، المدمف تؤث سمبا وخطرا عمى 

فقداف الشيية لمطعاـ مما  -اأضرار المخدرات الجسمية:-والنفسية واالجتماعية والسياسية:
والضعؼ العاـ المصحوب باصفرار الوجو أو اسوداده لدى المتعاطي  يؤدي إلى النحافة واليزاؿ

كما تتسبب في قمة النشاط والحيوية وضعؼ المقاومة لممرض الذي يؤدي إلى دوار وصداع 
،  اختالؿ في التوازف العصبي في األذنيفايضا مزمف مصحوبًا باحمرار في العينيف  ويحدث 

ت نفسية خطيرة عمى المدمف  فبعض ىذه المخدرات صحية وانعكاسا الممخدرات عمومًا آثار و 
ؿ والضعؼ العاـ مثؿ الحشيش وبعضيا يؤدي إلى نزؼ في المخ وانحطاط في ز يؤدي إلى الي

الشخصية مثؿ األفيوف في حيف يسبب البعض اآلخر لصاحبو عجزًا جنسيًا وتقمبًا في المزاج 
  .مثؿ القات

ة المخاطية والشعب اليوائية وذلؾ نتيجة يحدث تعاطي المخدرات تييج موضعي لألغشي -ٕ
تكّوف مواد كربونية وترسبيا بالشعب اليوائية حيث ينتج عنيا التيابات رئوية مزمنة قد تصؿ إلى 

  اإلصابة بالتدرف الرئوي.
يحدث تعاطي المخدرات اضطراب في الجياز اليضمي والذي ينتج عنو سوء اليضـ وكثرة  -ٖ

واالمتالء والتخمة والتي عادة تنتيي إلى حاالت اإلسياؿ الخاصة الغازات والشعور باالنتفاخ 
عف القياـ  تعجز المعدة الفكذلؾ تسبب التياب المعدة المزمف ، عند تناوؿ مخدر األفيوف 
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بوظيفتيا وىضـ الطعاـ كما يسبب التياب في غدة البنكرياس وتوقفيا عف عمميا في ىضـ 
  والذي يقـو بتنظيـ مستوى السكر في الدـ. الطعاـ وتزويد الجسـ بيرموف األنسوليف

  
إتالؼ الكبد وتميفو حيث يحمؿ المخدر )األفيوف مثاًل( خاليا الكبد ويحدث بيا تميفًا وزيادة  -ٗ

مما يسبب التياب وتضخـ في الكبد وتوقؼ عممو بسبب السموـ التي تعجز  في نسبة السكر
  الكبد عف تخميص الجسـ منيا.

وتحطيـ وتآكؿ مالييف الخاليا العصبية التي تكّوف المخ مما يؤدي إلى  التياب في المخ -٘
  السمعية والبصرية والفكرية. وسةفقداف الذاكرة واليم

ويسبب   اضطرابات في القمب والذبحة الصدرية وارتفاع في ضغط الدـ وانفجار الشراييف -ٙ
نخاع العظاـ الذي يضع كرات الدـ فقر الدـ الشديد تكسر كرات الدـ الحمراء وقمة التغذية وتسمـ 

  الحمراء.
التأثير عمى النشاط الجنسي حيث تقمؿ المخدرات مف القدرة الجنسية وتنقص مف إفرازات  -ٚ

  الغدد الجنسية.
  وسيالف الدـ وارتفاع الضغط الدموي في الشرياف الكبدي. فالتوـر المنتشر واليرقا -ٛ
  وذلؾ بعد ثمانية أياـ مف االستبعاد. د لمعقاراإلصابة بنوبات صرعية بسبب االستبعا -ٜ

  إحداث عيوبًا خمقية في األطفاؿ حديثي الوالدة. -ٓٔ
مشاكؿ صحية لدى المدمنات الحوامؿ مثؿ فقر الدـ ومرض القمب والسكري والتياب  -ٔٔ

ت الرئتيف والكبد واإلجياض العفوي  ووضع مقموب لمجنيف الذي يولد ناقص النمو  ىذا إذا لـ يم
  في رحـ األـ.

  كما أف المخدرات ىي السبب الرئيسي في اإلصابة بأشد األمراض خطورة مثؿ السرطاف. -ٕٔ
  (ٙ)تعاطي جرعة زائدة ومفرطة مف المخدرات قد يكوف في حد ذاتو )انتحارًا(. -ٖٔ
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