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 املخدرات واثارها على الشباب
 د. احمد عمي عبد السادة.م

 الجامعة المستنصرية / كمية التربية االساسية
 الممخص 

 في الشباب يواجهها التي المشاكل أخطر من يعتبر عميها واإلدمان المخدرات تعاطي إن
 حأصب المتقدمة الصناعية بالمجتمعات خاصا المشكل هذا كان أن فبعد. الحديث العصر
 النامية بالدول يسمى ما أو الثالث العالم دول فيها بما الدول جميع منه تعاني عالميا مشكال

 حتى مثيل له يسبق لم وبشكل المجتمعات مختمف في تنتشر بدأت حيث. المتخمفة الدول أو
 .باالنهيار والكبير الصغير يهدد خطرا أصبح

اف الدراسة وحدود الدراسة ومفهوم حيث تضمن المبحث االول: مشكمة البحث واهميته واهد
 المخدرات 

اما المبحث الثاني : تضمن تصنيف المخدرات وطرق تعاطي المخدرات واسباب تعاطي 
 المخدرات واضرار المخدرات 

 اما المبحث الثالث: تضمن البرامج التربوية حول المخدرات 
 اما المبحث الرابع : طرق الوقاية وسبل العالج والتوصيات 

Abstract 
Drug abuse and addiction are among the most serious problems facing 
young people in modern times. This problem, especially for advanced 
industrial societies, has become a global problem for all countries, 
including third world countries or so-called developing countries or 
underdeveloped countries. Where it began to spread in various 
societies and in an unprecedented manner until it became a threat to 
the young and large collapse. 
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Where the first topic included: the problem of research and its 
importance, objectives of the study and the limits of the study and the 
concept of drugs 
The second topic: the classification of drugs, methods of drug abuse, 
drug abuse and drug abuse 
The third topic: Include educational programs on drugs 
The fourth topic: methods of prevention, treatment and 
recommendations 

 مقدمة : 
 العصر في الشباب يواجييا التي المشاكل أخطر من يعتبر عمييا واإلدمان المخدرات تعاطي إن

 عالميا مشكال أصبح المتقدمة الصناعية بالمجتمعات خاصا المشكل ىذا كان أن فبعد. الحديث
. المتخمفة ولالد أو النامية بالدول يسمى ما أو الثالث العالم دول فييا بما الدول جميع منو تعاني
 ييدد خطرا أصبح حتى مثيل لو يسبق لم وبشكل المجتمعات مختمف في تنتشر بدأت حيث

 .باالنييار والكبير الصغير
 بما يعبث الشاب أن حيث الخطيرة اآلفة ليده تعرضا األكثر االجتماعية الشريعة الشباب ويعتبر
 تذىب التي القاتمة السموم ىذه اولبتن يقوم بأن وطمك وعقمو بصحتو، كعبثو بو، عميو اهلل أنعم
 إلى تؤدي كما يفعل، ما يعقل ال كالبييمة فتجعمو تصرفاتو، في يتحكم ال وتجعمو المرء بعقل
 نطاق عمى أما الخاص، النطاق عمى ىذا األمراض، بآفتك  لإلصابة فتحيمو صحتو، تدمير
 كالقتل الجرائم أبشع رتكابا إلى الحاالت أخف في تدفعو فيي فيو يعيش الذي والمجتمع األسرة

 الخ...واالغتصاب
 المخدرات ومفهوم الدراسة وحدود الدراسة واهداف واهميته البحث المبحث االول : مشكمة

 مشكمة البحث -
تعد ظاىرة انتشار المخدرات من الظواىر األكثر تعقيدًا وخطورة عمى اإلنسان والمجتمع , وتعتبر 

ومما الشك فيو أن ظاىرة إدمان المخدرات بدأت تحتل  ىذه الظاىرة إحدى مشكالت العصر ,
مكانًا بارزًا في اىتمامات الرأي العام المحمي والعالمي , وتكمن خطورة ىذه الظاىرة في كونيا 
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تصيب الطاقة البشرية الموجودة في أي مجتمع بصورة مباشرة وغير مباشرة , وبصفة خاصة 
غالبًا من تمك الطاقة البشرية الموجودة في أي  الشباب من الجنسين , وىي بذلك تصيب جزءاً 

مجتمع ميما اختمفت درجة تحضره , وىي بيذا تصيب حاضر ىذه المجتمعات وتخيم الظالم 
عمى مستقبميا , وتؤثر عمى موارد الثروة الطبيعية والبشرية مما يعرقل أي جيود خاصة بالتنمية 

 (62, ص2002الخزعمي , الشاممة في المجتمع . )
لك تتجمى مشكمة البحث في ازدياد ظاىرة تعاطي المخدرات في ظل ازدياد الضغوط النفسية وبذ

واالجتماعية التي يعاني منيا أفراد المجتمع مع تزايد الحروب واألزمات التي شيدىا المجتمع 
العراقي , وقد أكدت الدراسات والبحوث االجتماعية والعممية أن مجتمعنا العراقي في منتصف 

الماضي كان من أنظف المجتمعات التي تعد خالية من ظاىرة اإلدمان عمى المخدرات , العقد 
ولكن مع ارتفاع مستوى األحداث الحروب واألزمات االقتصادية وتردي الوضع األمني وعدم 
السيطرة عمى الحدود مع دول الجوار , فقد أصبح ارض خصبة ومحط أنظار عصابات تيريب 

 إلى انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات السيما عند فئة الشباب .المخدرات . وكل ذلك أدى 
ومما الشك فيو أن خطورة تعاطي المخدرات تمتد أثارىا السمبية إلى المجتمع , فالمتعاطي 
لممخدرات يصبح عضوًا غير منتج وغير قادر عمى كسب معيشتو بمستوى مقبول كما قد ييدد 

المجتمع الذي يكثر فيو المتعاطون لممخدرات ييبط المجتمع بالفساد والجريمة , وبالمثل فان 
مستوى أنتاجو ويضعف اقتصاده وقد يعتريو التفكك ويصبح مسرحًا لممشاكل والصعوبات التي 

 يولدىا األشخاص المتعاطون لممخدرات .
ضرارىا المباشرة  وبذلك فان تعاطي المواد المخدرة أيا كان نوعيا ىي مواد ذات خطورة كبيرة وا 

 لمباشرة تشمل المجتمع اإلنساني وتضر بأخالقو واستقراره  ومصادر عيشو . وغير ا
يجاد الحمول ليا   من ىذا يمكن القول أن ىناك مشكمة تستوجب الدراسة والتشخيص وا 

 اهمية البحث - 
المخدرات ىي االفة الخطيرة القاتمة التي بدأت تنتشر في اآلونة االخيرة في كافة المجتمعات 

 ق لو مثيل حتى اصبحت خطرًا ييدد ىذه المجتمعات وينذر بانييارىا.بشكل لم يسب
وقد اثبتت االبحاث العممية والدراسات ان المخدرات تشل ارادة االنسان، وتذىب بعقمو ، وتدفعو 

 الى ارتكاب الجرائم.
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لذلك  تعتبر مشكمة المخدرات من اعقد المشاكل التي تواجو المجتمع في الوقت الحالي وىي 
 اقل خطورة من مشكمة االرىاب ، واليكاد يفمت منيا اي مجتمع سواء كان متقدمًا او ناميًا. ليست

وتتمثل اىمية  المشكمة بانتشار المخدرات وتعاطييا خاصة بين فئة الشباب لما فييا تالميذ 
 المدارس وطالب الجامعات وظيور انواع جديدة غير التقميدية المعروفة

 (77, ص2002)رافع, وحسين ,                                                       
حيث ان االدمان عمى المخدرات يعني ذلك ان تكون ىناك رغبة قوية وممحة تدفع الشخص الى 
االدمان عن طريق حصولو عمى المخدر وبأي وسيمة وزيادة جرعتو من آن الخر مع صعوبة او 

 سي او لتعود انسجة الجسم عميو.استمالة االقالع عنو سواء لالعتماد النف
وان ظاىرة االدمان عمى المخدرات التمس الشخص وحده بل تمس امن المجتمع واستقراره حيث 
ادى انتشار االدمان الى زيادة نسبة الجرائم والعنف من السطو المسمح والسرقة والتحايل 

المخدرات اخطر من  حيث اصبح االدمان عمى, واالغتصاب والقتل وغيرىا من الجرائم االخرى
 مرض السرطان وااليدز

 اهداف الدراسة -
تيدف ىذه الدراسة الى التعرف عمى العوامل المؤدية الى تعاطي المخدرات واإلدمان عمييا 

 وأثرىا عمى الشباب.
 حدود الدراسة-

 ان ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية المكتبة.
 مفهوم المخدرات - 

 )) مفيوم المخدرات (( 
 يف المخدرات :تعر 

)) المادة المخدرة ىي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي عمى عناصر منبية أو مسكنة من 
شأنيا إذا استخدمت في غير األغراض الطبية والصناعية الموجية أن تؤدي إلى حالة من 

 التعود أو اإلدمان عمييا , مما يضر بالفرد والمجتمع جسميًا ونفسيًا واجتماعيا (( 
 ( .62,ص6822المغربي, )                                                               
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( MDD( أو )LSDونالحظ ىذا التعريف أنو لم يأخذ في اعتباره المواد المسببة لميموسة مثل )
لذا تعرف بأنيا )) عقاقير تؤثر عمى الجياز العصبي المركزي بالتنشيط أو التثبيط أو تسبب 

لتخيالت , وتؤدي بمقتضاىا إلى التعود أو اإلدمان وتضر باإلنسان صحيًا واجتماعيًا اليموسة وا
 ( 8,ص6827التونسي,، وينتج عن ذلك أضرار اقتصادية واجتماعية لمفرد والمجتمع . )

 ولقد حاول بعض الباحثين تعريف المخدرات قانونيا واآلخر عمميًا .  
 التعريف القانوني لممخدر :

 ( . 22,ص6888المحضار ,تي تشكل خطرا عمى صحة الفرد وعمى المجتمع (( ))) المادة ال
أيضا ىنالك تعريف قانوني ))ىي مجموعة من المواد التي تسبب اإلدمان وترىق الجياز 
العصبي، ويحضر تداوليا او زراعتيا أو صنعيا إال ألغراض يحددىا القانون، وال تستعمل إال 

 (62,ص6878لبستناني ,ابواسطة من يرخص لو بذلك(( . )
 التعريف العممي : 

)) مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين األلم (( لذلك ال 
تعتبر المنشطات وال العقاقير الميموسة وفق التعريف العممي من المخدرات. بينما يعتبر الخمر 

 (22, ص6886محمد, من المخدرات . )
 مخدرات :التعريف المغوي لم

يقال ) تخدر _ واختدر ( أي استتر . والخادر ىو الفاتر الكسالن . والخدر ىو تشنج يصيب 
العضو فال يستطيع الحركة . وعميو فإن المخدر والمسكر والخمر ىو : التغطية والستر والتظميم 

 والتعتيم والغموض والفتور والكسل .
تمامًا ، فيي تغطي صاحبيا عن الحقيقة , والمخدرات والمسكرات تنطبق عمييا ىذه المعاني 

وتستر عمى عقمو , وتحجبو عن كل فضيمة , وتدفعو إلى كل رذيمة ، فيي المحيرة , فتجعل 
 صاحبيا يعيش في غموض وظالم وكسل وفتور .

 تصنيف المخدرات 
  -يمكن تقسيم المخدرات وتصنيفيا بطرق مختمفة عديدة نختار منيا التالي :

 بيعية  وأىميا وأكثرىا انتشارا : الحشيش واألفيون والقات والكوكامخدرات ط    -6
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المخدرات المصنعة وأىميا المورفين والييروين والكودايين والسيدول والديوكامفين     -2
 والكوكايين والكراك

وأىميا عقاقير اليموسة والعقاقير المنشطة والمنبيات والعقاقير   المخدرات التخميقية    -2
  ةالميدئ

,  2002) عايد ,                                                                    
 (22ص
 : المخدرات تعاطي طرق-
 .الفم طريق عن .6
 .الشم طريق عن .2
 .االبر طريق عن .2

 أسباب تعاطي المخدرات : 
 .ضعف الوازع الديني :6

نع لالنحراف ، حيث قال رسول اهلل صمى اهلل فإن اإليمان باهلل سبحانو وتعالى من أكبر الموا
 وسمم :" وال يشرب الخمر حين يشربيا وىو مؤمن " . والو عميو
 .أصدقاء السوء:2

فالصحبة السيئة ورفاق السوء كثيرا ما يكونوا سببا في تعاطي المخدرات لمرغبة في التقميد ، 
لجميس الصالح والجميس السوء وسمم حين قال : " مثل اوالو وصدق رسول اهلل صمى اهلل عميو 

 …. كحامل المسك ونافخ الكير 
 .توفر المال مع وقت الفراغ : 2

قد يكونان عامالن أساسيان في إقبال الشباب عمى تعاطي المخدرات إذا لم يجد التوجيو السميم 
ي لقضاء وقت الفراغ بما ىو نافع ، في مقابل عدم وجود التوعية الرشيدة لطريقة اإلنفاق المال

 ومصاريفو .
.االعتقاد الخاطئ بأن المخدرات تزيل الشعور بالقمق واالكتئاب والممل ، وتزيد في القدرة 2

 الجنسية .
 ..اإلىمال األسري لمجوانب التربوية ، وكثرة المشاكل األسرية بما يسيل انحراف األبناء 2
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ون مباالة آلثارىا .حب االستطالع والفضول لفئة من الناس في تجربة أشياء غير مألوفة د2
 فيسقط في ىاوية الدمار واليالك .

.استخدام المواد المخدرة لمعالج استخداما سيئا ال يتبع فيو إرشادات الطبيب مما يسبب لو 7
 اإلدمان .  

.الصراع السياسي بين بعض الدول وسعييا لمحصول عمى أسرار اآلخرين ، فالمخدرات ىي 2
 ( 62, ص2007) عمي ,  ات .البوابة السميمة لمثل ىذه الصراع

 أضرار المخدرات:
 األضرار االجتماعية والخمقية :•       

 .انييار المجتمع وضياعو بسبب ضياع المبنة األولى لممجتمع وىي ضياع األسرة .6
.تسمب من يتعاطاىا القيمة اإلنسانية الرفيعة ، وتيبط بو في وديان البييمية ، حيث تؤدي 2

النفس فيصبح دنيئا ميانا ال يغار عمى محارمو وال عمى عرضو ، وتفسد باإلنسان إلى تحقير 
 مزاجو ويسوء خمقو .

 .سوء المعاممة لألسرة واألقارب فيسود التوتر والشقاق ، وتنتشر الخالفات بين أفرادىا .2
 .امتداد ىذا التأثير إلى خارج نطاق األسرة ، حيث الجيران واألصدقاء .2
قية والعادات السمبية ، فمدمن المخدرات ال يأبو باالنحراف إلى بؤرة .تفشي الجرائم األخال2

 الرذيمة والزنا ، ومن صفاتو الرئيسية الكذب والكسل والغش واإلىمال .
.عدم احترام القانون ، والمخدرات قد تؤدي بمتعاطييا إلى خرق مختمف القوانين المنظمة لحياة 2

 ( 22, ص 6828) الخطيب ,   ية .المجتمع في سبيل تحقيق رغباتيم الشيطان
 .األضرار االقتصادية:

 .المخدرات تستنزف األموال وتؤدي إلى ضياع موارد األسرة بما ييددىا بالفقر واإلفالس .6
 .المخدرات تضر بمصالح الفرد ووطنو ، ألنيا تؤدي إلى الكسل والخمول وقمة اإلنتاج .2
 ال يسعى إليو إال من فقد إنسانيتو . .االتجار بالمخدرات طريق لمكسب غير المشروع2
.إن كثرة مدمنييا يزيد من أعباء الدولة لرعايتيا ليم في المستشفيات والمصحات ، وحراستيم 2

 (22-26, 6888) جامع ,   في السجون ، ومطارة الميربين ومحاكمتيم .
 األضرار الصحية :. 
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نزالت الشعبية والرئوية ، وكذلك .التأثير عمى الجياز التنفسي ، حيث يصاب المتعاطي بال6
 بالدرن الرئوي وانتفاخ الرئة والسرطان الشعبي.

.تعاطي المخدرات يزيد من سرعة دقات القمب ويتسبب باألنيميا الحادة وخفض ضغط الدم ، 2
 كما تؤثر عمى كريات الدم البيضاء التي تحمى الجسم من األمراض .

.يعاني متعاطي المخدرات من فقدان الشيية وسوء اليضم ، والشعور بالتخمة ، خاصة إذا 2
كان التعاطي عن طريق األكل مما ينتج عنو نوبات من اإلسيال واإلمساك ، كما تحدث القرح 
المعدية والمعوية ، ويصاب الجسم بأنواع من السرطان لتأثيرىا عمى النسيج الميفي لمختمف 

 . أجيزة اليضم
.تأثير المخدرات عمى الناحية الجنسية ، فقد أيدت الدراسات واألبحاث أن متعاطي المخدرات 2

 من الرجال تضعف عنده القدرة الجنسية ، وتصيب المرأة بالبرود الجنسي . 
.التأثير عمى المرأة وجنينيا ، وىناك أدلة قوية عمى ذلك . فاألميات الالتي يتعاطين المخدرات 2

 توافر الظروف إلعاقة الجنين بدنيا أو عقميا .يتسببن في 
.األمراض النفسية كالقمق واالكتئاب النفسي المزمن وفقدان الذاكرة ، وقد تبدر من المتعاطي 2

 صيحات ضاحكة أو بسمات عريضة ، ولكنيا في الحقيقة حالة غيبوبة ضبابية .
 .تؤدي المخدرات إلى الخمول الحركي لدي متعاطييا .7
 ات عضمية في الجسم مع إحساس بالسخونة في الرأس والبرودة في األطراف ..ارتعاش2
 .احمرار في العين مع دوران وطنين في األذن ، وجفاف والتياب بالحمق والسعال .8

 ( 22, ص  6828) الخطيب ,  .تدىور في الصحة العامة وذبول لمحيوية والنشاط .60
 

 .دراتالمخ حول التربوية المبحث الثالث البرامج
 حماية تستيدف التي  األساسية المحاور إحدى يكون أن يجب المخدرات من الشباب وقاية إن

 بينيا ومن المباشرة، وغير المباشرة المكافحة وسائل إلى بالمجوء المخدرات آفة من المجتمع
 عمى تخمفيا التي السمبية واآلثار المخدرات بأخطار الشباب توعية عمى تعمل التي الوقاية وسائل
 المؤسسات مختمف فيو يساىم أن يمكن الدور وىذا. عامة بصفة والمجتمع الفرد سموك

 .إلخ... والتربوية والدينية واإلعالمية االجتماعية
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 المخدرات لمكافحة اإلسالمية النظرية كتابو في سالم بن جمعة بن محمد الدكتور أكد فقد وليذا
 التربوية المؤسسات تنيض أن المخدرات راثينب في السقوط من الوقاية سبل أىم من أن عمى

 الجماعات ضمن جماعة كإنشاء المدرسي والنشاط النفسية والتربية واآلداب الدين بدروس
 عن المدرسي بالمسرح المسرحيات وعرض والمخدرات المسكرات بأضرار بالتوعية لتقوم المدرسية

 من لمتوعية الكافية والمراجع لكتببا المدارس مكتبات وتزويد المجتمع في المشكمة ىذه آثار
 ( 222, 6882) البار,  .  اإلدمان في السقوط
 المجتمع في الشباب قضايا كتابو في الدين نور عباس محمد الدكتور يرى السياق نفس وفي

 الشباب تفكير من يقترب أن يجب لمشباب الموجو واإلرشاد الوعظ خطاب أن المعاصر
دانتيم الشباب عمى التعالي  عمى يعتمد ال اإلقناع يف أسموب ويستخدم واىتماماتيم شعارىم وا   وا 

نما بالذنب  بأس وال. لألمور معالجتيم وكيفية لمحياة نظرتيم وكيفية الشباب تطمعات مع ينسجم وا 
 إذ منيا، والوقاية المخدرات بأخطار التوعية يستيدف مجيود أي في أنفسيم الشباب إشراك من
 عنيا لإلبتعاد اآلفة ىذه شرك في لموقوع المعرض الشباب يشجع أن االشتراك ىذا شأن من

 المواقف بعض في ليا يتعرض قد التي لإلغراءات  االستسالم من تقيو إيجابية بقناعات والتسمح
 . المخدرات سموم بتعاطي تغريو والتي

 ، بالنفع تعود يالت والعممية الثقافية األندية بإنشاء الشباب فراغ أوقات شغل إلى وباإلضافة ىذا 
 األساتذة بعض بمشاركة الترفيو ىذا يكون أن ويجب والرحالت، والقراءة الرياضة كممارسة
 الداخمية بالسياحة واالىتمام المشبوىة البمدان إلى السيئة السياحة من والحد رعايتيم، وتحت
نشاء شبابية رحالت برنامج بوضع  . السياحية المناطق في لمشباب دائمة معسكرات وا 
 الحل أن االندماج ومشكالت الشباب كتاب في محسن مصطفى يقول النقطة ىذه وبصدد

 المجتمع تقوية زاوية من المخدرات تعاطي لظاىرة التصدى في يتمثل الذي فيو اإلستراتيجي
 الشباب صراع لتؤطر والمعنوية المادية وصفاتيا بسماتيا االجتماعية المؤسسات مجتمع المدني
 مؤسسات خمق مبدئيا يتطمب وىذا..... االحتمال عتبة عند بو ولموقوف وظيفيةال نحو وتوجيو
 ....  الشباب لمشاكل اجتماعي مرصد أو مرصاد خمق وبالتالي النواحي كافة من الشباب إدماج
 الشباب إبعاد ألن واإلبداع، واالبتكار النجاح عمى الشباب تشجع أن التربوية البرامج ىذه وعمى
 في الوقوع وبين بينيم الحيمولة في ىاما عمال يعتبر والفشل واليأس باإلحباط ىميشعر  ما كل عن
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ذا. المخدرات تعاطي فيو بما االنحراف براثن  أنشطة ممارسة إلى الشباب ندفع أن استطعنا ما وا 
 التربوية البرامج خالل من نعطييم فإننا..... اإلبداعية قدراتيم خالليا من وينمون عنيا يرضون
 عمى اآلخرين مع التعامل عمى ونشجعيم عنيا إيجابية صورة ولتكوين ذواتيم، لتقدير ةالفرص
 شأن من كما. والمجتمع لألفراد خير فيو لما مشتركة أىداف لتحقيق والتآزر التعاون أساس
 قدراتيم يكتشفون يجعميم أن ممارستو إلى الشباب توجيو يمكن الذي والتربوي اإلبداعي النشاط

 مع التعامل عمى قادرين ويصبحون وحاجياتيم، رغباتيم وواقعية سميمة بكيفية ويدركون الحقيقية،
 (22, ص688 2) الداشمي , .اآلخرين

 لالنجراف عرضة أقل سيكون فإنو والمميزات الصفات ىذه بمثل الشاب شخصية اتسمت ما فإذا
 من الوقاية في ىاما رادو  الدينية المؤسسات تمعب كما الشباب من غيره من المخدرات  عالم إلى

  بالمعمومات بيا العاممين إمداد بعد ليا الدين وتحريم بمخاطرىا الناس وتعريف المخدرات
 مع عصري بأسموب الظاىرة ليذه الدين أمور تناول يحقق وبما بيا، المتعمقة الالزمة والحقائق
 السموك وتوجيو فكرال وتصحيح المناقشة موضوعات وتحديد الدينية الندوات تنظيم في التوسع
 .فييا
 والمسكرات المخدرات من الوقاية سبل أفضل نحو وتوجيييم الناس توعية في المسجد أثر وعن
 أن المخدرات أضرار بشرح الخيرات معالم كتابو في الطيطاوي العال عبد أحمد عمي الشيخ يرى
 خالل من فيو اإلسالم ياتتوجي من واالستفادة الواحد اليوم في مرة من أكثر المسجد ارتياد تكرار
 المتواصل االنتظام ىذا فإن المشكالت ىذه عمى تركز التي الدينية والمحاضرات الندوات تقديم
 فرائض وفق. الحكيم المشرع إليو دعا الذي الصحيح اإلسالمي السموك المسمم تعويد إلى يؤدي

تباع اإلسالم  .  نواىيو واجتناب أوامره وا 
 وحده فيو لنا ارتضاه الذي وجل عز اهلل دين إلى والرجوع اإليماني العالج ىو عالج خير إن

 لقولو المنكر عن وينيون بالمعروف ويأمرون الخير إلى يدعون أمة كنا كما نعود أن يمكننا
"   باهلل وتؤمنون المنكر عن وتنيون بالمعروف تأمرون لمناس أخرجت أمة خير كنتم: "  تعالى

. 
 قايةالو  المبحث الرابع  : طرق

 : التالية بالنقاط الوقاية طرق إجمال يمكن
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 اجتماعية وتنشئة والمعتدلة، الصحيحة الدينية التنشئة تعتمد اجتماعية، – دينية وقاية -6
 .والشارع والمدرسة البيت في ومتابعتيم األبناء تجاه والحزم المين تعتمد متوازنة،

 اإلعالم تقوية خالل من والصحي العممي الوعي بث عمى تقوم صحية، – عممية -2
 اإلنترنت ومواقع( والمقروءة والمرئية المسموعة) كافة اإلعالمية القنوات طريق عن الصحي

 أن نذكر الصدد ىذا وفي. المخدرات خطر من تحذر التي والممصقات والنشرات المتخصصة،
 المؤتمرات مثال الخطر، بيذا الميددة البمدان تبذليا التي والجيود النشاطات من الكثير ىناك

 .وخطرىا المخدرات موضوع تناقش التي العممية
 والمتعاممين المتاجرين عمى العقوبة تشديد خالل من وذلك: بوليسية – قانونية وقاية -2

 البمدان معظم خصصت وقد. لو المتعاطين إلى باإلضافة ىذا. عميو والمتسترين والمروجين
 وترصد كبيرة وحراسات دوريات تخصص كما المخدرات، لمكافحة وبحثية بوليسية أقساما المعنية

حباط الحدود لمراقبة الطائمة األموال ليا  لضبط إيران بو تقوم ما ذلك مثال. التيريب عمميات وا 
 . أفغانستان مع حدودىا

 تجنيو، وما وفرصو النجاح آفاق وفتح الحضاري الحس بتنمية وذلك: ثقافية – حضارية -2
يجاد  .والرياضية والثقافية العممية بالنشاطات الفراغ أوقات شغلو  مفيدة بدائل وا 

نيا المخدرات مخاطر من التحذير تعتمد وطنية تربية -2  الوطن، أبناء ضد يستخدم سالح وا 
 . وثرواتنا وديننا وعاداتنا قيمنا من والنيل بالدنا في اإلنسان ىدم لغرض األعداء يستخدمو

  العالج سبل
 شأنيا من وسائل ىناك ولكن لممدمن، ومتخصص تام عالج يوجد ال انو إلى نشير أن الميم من

 .يشفي أو التعاطي عن فيكف المدمن يأخذه عقار يوجد ال حيث ذلك، في المساعدة
 : وىي اإلدمان، من نجوا من مع اتبعت أساليب وىناك

 .التعاطي عن اإلقالع في المدمن من أكيدة ورغبة قوية إرادة -6
 .الجسم بصحة تيتم يدةأك صحية رعاية -2
 .متخصصة اجتماعية ورعاية مركزة نفسية رعاية -2
 .لممدمن السوء رفقاء بيئة أو محيط تغيير -2
 .لممتعاطي الفراغ أوقات شغل -2
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 .الديني الوازع تقوية -2
 .المخدرات تعاطي أسباب عمى القضاء -7
 عمى تعتمد والتي( Boden) بودن طريقة ومنيا السموكي العالج بطرق يسمى ما وىناك -2

 :وىي  أساسية، مقومات ثالثة
 .الذات مالحظة عمى المدمن تدريب -6
 .الذات تقييم عمى المدمن تدريب -2
 .إلييا التوصل يتم التي المعطيات عمى بناء السموك تعديل برمجة -2

 : التوصيات
 في تظير التي ةالسمبي الظواىر من تحصينو في كبيراً  دوراً  لمشباب االسرية التربية ان-6

 .المخدرات عمى االدمان ومنيا المجتمع
 التكتفي وان المجتمع مع تفاعميا تعزيز إلى واألطفال بالشباب المعنية المؤسسات دعوة-2

 والجماعات األسر مستوى عمى ميدانية بفعاليات عنيا بدال والقيام النظرية بالطروحات
 تشكميا التي الجسمية بالمخاطر الجماىيري يالوع زيادة بغية زيادة بغية األخرى االجتماعية

 المخدرات تعاطي ظاىرة
 عمى تنطوي التي البرامج أعداد إلى  بالشباب الميتمة المدني المجتمع منظمات دعوة-2

 ىذه بمخاطر توعيتيم عمى والعمل لممخدرات الشباب تعاطي لظاىرة مباشرة غير معالجات
 المنحرف السموك ليذا الرافضة االجتماعية مالقي تعزيز عن فضالً ,  الوافدة الظاىرة

 .الشباب منتديات خالل من والفنية الرياضية ىواياتيم مزاولة عمى الشباب تشجيع-2
 .كافة الدراسية المراحل داخل والنفسي التربوي االرشاد دور تفعيل-2
 عمييا واالدمان الطبية العقاقير اثار تتضمن تمفزيونية واعالنات جدارية نشرات اصدار-2

 .الصحة عمى السمبية واثارىا
 النفسي واإلرشاد النفس وعمم االجتماع عمم السيما العراقية الجامعات مع والتعاون التنسيق -7

 . المخدرات عمى اإلدمان ظاىرة حجم لتحديد المسحية البحوث إلجراء التربوي والتوجيو
 من الحدودية المنافذ عمى تالمخدرا مكافحة مكاتب دور تفعيل عمى األمنية الجيات حث -2

 . العراق إلى المخدرة المواد دخول من الحد اجل
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 .المخدرات يتعاطون الذين بحق رادعة عقوبات وضع-8
 . اإلرشاد و والوعظ الخطب خالل من المخدرات مكافحة في الدينية المؤسسات دور تفعيل-60
 

 المصادر 
 القران الكريم -
 في العربية لمجامعات والمجتمعية والبحثية التعميمية ألدوارا تفعيل, 2002  ، خزعمي حاتم -6

 الجامعي الشباب مؤتمر أبحاث ممخصات بحث ، المخدرات أخطار من الجامعي الشباب حماية
  ، االىميو الزرقاء جامعو ، األردن ، المخدرات وافو
 ، لرياضيةا الفسمجو عمم في وتطبيقات نظريات,  2002 ؛ العمي وحسين فتحي صالح رافع-2

   ، بغداد
 العربية الندوة. )  أبعادىا.  تعريفيا.  المخدرات تعاطي ظاىرة. 68822,  سعد,   المغربي -2

 ( المخدرات تعاطي ظاىرة حول
 جامعة.  والمجتمع الفرد عمى وأضرارىا المخدرات,  6827,الطيب محد يزيد,  التونسي  -2

 .  العزيز عبد الممك
 منيا الخالص وطريق والمجتمع الفرد عمى وأضرارىا المخدرات, 6888,  فاطمة المحضار-2 

 االردن,  عمان., 
 .  الشرقية المكتبة.  بيروت.  وتجنبيا عنيا أعرف المخدرات,  6878.   انطوان, البستاني -2
 الجديدة، المطبوعات دار ،6ط لممدمن، االجتماعية الحياة,  6886 إبراىيم، يسري محمد-7

  اإلسكندرية،
 الطبعة ، العربية المجتمعات في المخدرات أىوال, 2002  الحميدان عبيد عمي,  عايد-2

 .باإلسكندرية المعارف توزيع,  األولى
 سمسمة الحضرية المدن في اإلجتماعية ومشكالتو الشباب, 2007,  بوعناقة,  عمي -8

 . نايري بيروت األولى الطبعة العربية الوحدة دراسات مركز الدكتوراه أطروحات
 منشورات الخطيب، إلسماعيل حكميا أنواعيا، المخدرات،, 6828,  اسماعيل,  الخطيب-60

 . اإلسالمي البعث
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 دمشق,   القمم دار,  الداىم الخطر المخدرات, 6882,  عمي محمد,  البار -66
 اآلداب كمية منشورات,  االندماج ومشكالت الشباب, 6882,  السالم عبد,  الداشمي  -62
 . بالرباط اإلنسانية عموموال


