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تحديد الموضوع و اشكاليته : المبحث األول
:  أسباب اختيار الموضوع: أوال
ىك  اف اختيارنا ليذا المكضكع لـ يكف بمحض الصدفة ك انما راجع إلى أسباب منيا ما   

: ىك مكضكعي  ذاتي ك منيا ما
: تتمثؿ فيما يمي: األسباب الذاتية- 1-1
 .االىتماـ الشخصي لممكاضيع المتعمقة باإلدماف عمى المخدرات- 
كتفشي ظاىرة تعاطي المخدرات عند المراىقيف، كىذا ما دفع بنا إلى  نتشارامالحظة - 
 عمى االسرة أك المراىؽ أك المجتمع سكاءمعرفة أكثر عف الظاىرة كأسبابيا كانعكاساتيا اؿ

 .بصفة عامة
اإلبراز كالكشؼ عف المراىؽ المتعاطي كخصكصيتو كاألسباب التي دفعتو النتياج مثؿ - 

 .ىذا السمكؾ المنافي لقيمنا كعاداتنا كاالنغماس في عالـ الجريمة كاالنحراؼ
: األسباب الموضوعية- 1-2
االىتماـ الذم أثاره ىذا المكضكع في المجتمع ككنو يعتبر حدث مف أحداث الساعة ك - 

 .العالميقضية مطركحة سكاء عمى المستكل المحمي أك اإلقميمي ك
 فئة المراىقيف كاآلثار التي يتركيا ندلمخدرات في المجتمع خاصة عؿتبايف اآلثار السمبية - 

. جناسيـ سكاء ذككرا أك إناثاأ عمى مدمنيو بمختمؼ ؿىذا السـ القات
: أهداف الدراسة- ثانيا 
 :إلىتيدؼ ىذه الدراسة    
 .تعاطي كاإلدماف عمى المخدراتاؿمحاكلة تكعية المراىؽ بخطكرة - 
تكعية األكلياء بمخاطر اإلدماف كانعكاساتو عمى انحراؼ أبنائيـ ككلكجيـ في عالـ - 

 .اإلجراـ
إجراء بحث ميداني كتطبيؽ القكاعد المنيجية التي درسناىا خالؿ المراحؿ الدراسية - 

. السابقة
. السعي كراء الحقيقة العممية فقط سكاء كانت تحقؽ فائدة عاجمة أك آجمة- 
. التحقؽ مف صحة الفرضيات المتبناة كإجابة احتمالية حكؿ إشكالية الدراسة- 
 .محاكلة الكصكؿ إلى نتائج عممية مف خالؿ دراسة ىذه الظاىرة- 
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:  أهمية الدراسة- ثالثا 
ترتبط أىمية الدراسة بأىمية المكضكع المدركس فاإلدماف عمى المخدرات مف المسائؿ    

اليامة في حياة الفرد أك المجتمع ك التي أعارىا الباحثكف اىتماما كبيرا في عالـ اإلجراـ 
بيدؼ معرفة األسباب ك العكامؿ المؤدية إلييا ، ك بالتالي ىذه الدراسة تساعدنا في معرفة 

. ىذا السـ القاتؿ أال ك ىك المخدراتـ تأثير اإلدماف عمى فئة المراىقيف ك تعاطيو
ما سيسفر عنو ىذا البحث مف نتائج كما يستخمصو مف تكصيات كمقترحات، يعد رافدا    

مف ركافد رسـ إستراتيجية لمكافحة ظاىرة االدماف عمى المخدرات في الجزائر كبالتالي كضع 
. اإلستراتيجية المناسبة لمحد منيا

:  اإلشكالية- رابعا
تعتبر األسرة أكؿ كسط يصادؼ الطفؿ بعد كالدتو فيي تسبؽ كؿ المؤسسات االجتماعية    

األخرل في االعتناء بو حتى يصؿ إلى بر األماف، كما أنيا النظاـ االجتماعي الذم تتجسد 
فيو المقكمات األساسية لمتفكير في العادات ك القيـ التي تكفر لممراىؽ الحماية ك الرعاية، 
لكف في بعض األحياف قد تككف األسرة السبب الرئيسي في انحراؼ أبنائيا كخركجيـ عف 

الطريؽ السكم كىذا حيف تيمؿ الكظائؼ المطمكبة، كىذه األخيرة تنجر عنيا مشاكؿ أسرية 
مثؿ التفكؾ كالطالؽ كاالنفصاؿ الذم يعد اخطر المشاكؿ التي تيدد استقرار األسرة كانييار 

. أركانيا
فالطالؽ يمثؿ إنياء الخالفات الزكجية ىذا مف جية لكف مف جية أخرل يشكؿ عائقا    

 يفتقد حينيا كؿ األمف كاالستقرار، ك إذكبيرا عمى المراىؽ الذم يعتبر الضحية ليذا المشكؿ،
يصبح فيما بعد يعاني مف مشاكؿ  تؤثر عمى حياتو كمستقبمو، فمرحمة المراىقة ىاتو  مف 
أىـ المراحؿ في حياة اإلنساف إذ تتطمب مف الكالديف التشجيع ك الحب ك بمجرد افتقاد ىذه 
األمكر األساسية يجد نفسو في الشارع ك ىنا تقع الكارثة ، فالشارع عبارة عف بصمة تقع 

فييا كثير مف المشاكؿ ك المخاطر ك عمى رأسيا اإلدماف عمى المخدرات الذم أصبح يمثؿ 
ق الظاىرة في بركز ظكاىر ذىاجسا داخؿ المجتمع الجزائرم ، إذ ال طالما ساعدت ق

. اجتماعية أخرل حالت دكف تقدـ المجتمع ك نمكه
 عمى المخدرات إذا ظاىرة اجتماعية مرضية كمتشعبة الجكانب كليا أسباب كعكامؿ    فاإلدماف

كليذا فقد ظيرت الحاجة إلى دراستيا كتحميميا كالكشؼ  .عّدة أدت إلى انتشارىا بشكؿ سريع 
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عف أبعادىا المختمفة لمكصكؿ إلى رسـ صكرة اقرب إلى حقيقة ىذه الظاىرة كأسمكب حياة 
 . جماعاتيا، ك حجميا ك كاقعيا في المجتمع الجزائرم

: كعميو يسعى ىذا البحث لإلجابة عف التساؤؿ المحكرم التالي
ما ىي أسباب إدماف المراىقيف عمى المخدرات؟      - 

: التساؤالت الفرعية- 
 تدفعو إلى اإلدماف  داخؿ أسرتوىؿ الظركؼ االقتصادية المزرية التي يعيشيا المراىؽ- 

عمى المخدرات؟ 
ىؿ طالؽ الكالديف لو عالقة بإدماف المراىؽ عمى المخدرات؟ - 
: الفرضيات- 
تدفعو إلى اإلدماف عمى داخؿ أسرتو الظركؼ االقتصادية المزرية التي يعيشيا المراىؽ - 

 .المخدرات
. طالؽ الكالديف لو عالقة بإدماف المراىؽ عمى المخدرات- 

  المفاهيمتحديد- خامسا
:  اإلدمان-
 يقصد بو الفعؿ أدمف كالمقصكد كاعتياد كتعكد كاعتماد اإلنساف عمى شيء كقد يككف :لغة 

 1.اإلدماف ضار لمفرد
يقصد بو تكرار المكاد المخدرة الطبيعية ك تعكد الشخص عمييا إلى درجة :  اصطالحا-

 2.االعتماد
التعكد عمى تناكؿ جرعات زائدة مف أدكية معينة، أك أنكاع مف األعشاب التي : إجرائيا- 

تحتكم عمى مكاد مخدرة،  كىذا ما يؤدم إلى تحكؿ اإلدماف إلى مرٍض شديد، يدفع اإلنساف 
 .إلى القياـ بأم شيء مف أجؿ تحقيؽ الراحة العقمية، كالنفسية التي يريدىا مف اإلدماف

 ك الذم يعني Adolexer مشتقة مف الفعؿ Adolexenceىي كممة التينية : المراهقة- 
ك ىي مرحمة . النمك نحك الرشد كتعتبر مرحمة مف مراحؿ التحكؿ مف الطفكلة إلى المراىقة

مف مراحؿ حياة اإلنساف يحس الفرد مف خالليا انو قد يمر في مرحمة جديدة مف حياتو تشير 
                                                             

6.  جاهعح الجشائز ، دغ ،  دخ ، ظ ،(انًخذراث انتذخيٍ  )، االديبٌ انخًر فتحً دردار 
1
  

2
. ،  ًفس الوزجع ، ًفس الصفحح 
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بكضكح إلى حدكث تغيير في بنية تككينية، ك ىي عممية انتقاؿ تدريجية مف بنية الطفكلة 
إلى مرحمة الحقة ليا قد تصعب مالحظة ىذا التغيير في بداية األمر لكف ال يكاد يمضي 
كقت طكيؿ حتى يبدك ىذا التغيير بارز لمعياف سكاء بالنسبة لشكؿ الفرد أك إحساساتو ك 

 1.مشاعره التي ستنقمو إلى خارج دائرة الطفكلة
المراىقة ىي مرحمة انتقاؿ مف عممية النمك إلى عممية النضج بمعنى أنيا تحتاج إلى : إجرائيا

تكيؼ مف نكع جديد تماما ميما كاف الفرد قد تعكد عميو في مرحمة الطفكلة فيك المراىؽ 
 . سنة ك يدمف عمى المخدرات18 ك 15 إلى قالذم كصؿ سف

: المخدرات
 ىي مشتقة مف الفعؿ خدر الذم كؿ ما يؤدم إلى الفتكر كالكسؿ كاالسترخاء ك : لغة

 2.الضعؼ كالنعاس
 3.ىي كؿ المكاد كالمركبات التي تسبب الضرر كاإلدماف لإلنساف: اصطالحا- 
كينجـ عنيا اإلحساس بالمذة كالنشكة حيث ىا المختمفة،  ىي العقاقير المخدرة بصكر:إجرائيا- 

. ليا تأثير عمى الجياز العصبي
الطالق - 

 كالطالؽ مشتؽ مف 4.بمعنى ترؾ ك بعد" أطمؽ "ك " طمؽ"ىك مشتؽ مف الفعؿ :  لغة
اإلطالؽ كىك اإلرساؿ ك الترؾ بعد اإلمساؾ ىك الترؾ أك المفارقة ُيقاؿ طمؽ البالد أم تركيا 

 5.كفارقيا كما يترؾ الرجؿ المرأة
 6. رفع قيد النكاح الصحيح بمفظ مخصكص يقيد ذلؾ صراحة أك كتابة:اصطالحا- 
ىك انييار الكحدة األسرية ك تصدعيا ك تذبذبيا ك انحالؿ بناء أدكارىا : إجرائيا- 

 .االجتماعية بإنياء العالقة الزكجية
 

                                                             
1
. 21 ، ظ 2009 ، 1 كلٍح العلىم التزتىٌح، االردى ، غ سيكىنىجيت انًراهقت ،، رغذج رضٍن ،  
2

 ، 2007 ، 1 ، جاهعح ًاٌف للعلىم االهٌٍح ، الزٌاض ، غانًخذراث و انعىنًت انجىاَب انسهبيت هصطفى عوز التٍز ، ،

. 7ظ
3

 35ظ . ًفس الوزجع الساتك ، ، رغذج رضٍن 
4

 .624 ظ،1959 تٍزوخ، ،03 الوجلذ الحٍاج، هكتثح ،.انهغت يتٍ يعجى  ، هحوذ رظا  
5

 ، ظ 2006 ،  دار الكتة الىغٌٍح ،  غزاتلس ، 1غ . أحكبو األسرة في  انشريعت اإلسالييت هصطفى عثذ الغًٌ ضٍثح ، 

15. 
6
 16 . 15 ،ظ ظ 1990 ، 2   ، دار الٌهعح ، الماهزج ،  غ انًراهق دراست سيكىنىجيت، حافظ الٌىري ،  
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: الظروف االقتصادية المزرية- 
تتجسد في عدـ إشباع الحاجات لألبناء المادية ك المعنكية لمعيش كالمسكف ك األجر ك -  

الخ الذم يعمؿ عمى تمبية حاجات األسرة المختمفة فالدخؿ الغير كافي يعرقؿ عممية  الدخؿ
 1.إشباع الحاجات

ىي المشاكؿ االقتصادية المزرية التي يعيشيا الفرد سكاء في األسرة : ك في تعريؼ آخر-  
 2.أك خارجيا ك تتجسد في الفقر ك البطالة

ك ىناؾ مف يعتبرىا أنيا المكارد االقتصادية الغير كافية التي بكاسطتيا تصبح األسرة -  
 3.عاجزة عف أداء كظائفيا ك تعـ فييا عكامؿ الفساد ك التفكؾ

: التعريف اإلجرائي لمظروف االقتصادية
ىي جممة مف المشاكؿ التي يعاني منيا المراىؽ داخؿ الكسط الذم ينتمي اليو مجسدة    

في الفقر ك البطالة ك تدني المستكل المعيشي مما ساىمت في كلكجو في عالـ االنحراؼ ك 
 .تعاطي المخدرات مف اجؿ نسياف كاقعو المعاش

المقاربة و الدراسات السابقة : المبحث الثاني
:  يولوجيةوس المقاربة الس:أوال
ىناؾ العديد مف االتجاىات النظرية التي يمكف أف تساىـ في تفسير االدماف عمى    

المخدرات ، ك في ىذه الجزئية مف البحث سكؼ يتـ التطرؽ لبعض النظريات المرتبطة 
: بمكضكع البحث  منيا

اميؿ " تعكد جذكر النظرة البنائية الكظيفية إلى العالـ : النظرية البنائية الوظيفية- 1
، ك ينعكس ىذا مف خالؿ تصكرىا لمعالـ لدراسة المجتمع  "براكف راد كميؼ" ك " دكركايـ

الحديث ، حيث اعتبرت المجتمع نسؽ عاـ ك ىذا النسؽ يشمؿ مجمكعة مف األجزاء ك 
النظـ االجتماعية ، ك ترتبط ىذه النظـ بطبيعة األفعاؿ االجتماعية التي تكرس مف اجؿ 

خدمة اإلنساف ك قضاء حاجاتو األساسية ، كما اف عممية أنماط ىذه الخدمات تتطمب درجة 

                                                             
1
يجهت انذراسبث في انعهىو االَسبَيت و ،  بيٍ انىاقع االجتًبعي و انتشريع انقضبئياألحذاثاَحراف  ،، لٍزوس سرالح  

 . 173  ظ 2007،2008 ،07  ،العذد االجتًبعيت
2
 ، الماهزج ،  دغ ، يىاجهتهبإستراتيجيتاالبعبد االقتصبديت و االجتًبعيت نًشكهت تعبطي انًخذراث و ، سٍذ هحوذٌي ،  

 92ظ  –2007
3
. 200 ظ ، 1985 ،  د غ العزتٍح، دار الٌهعح انعبئهي،دراسبث في عهى االجتًبع  الخطاب،، هصطفى  
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 عمى ذلؾ يركز عمماء البنائية الكظيفية عمى ضركرة عالكةعالية لترابط ىذه األنساؽ 
االندماج بالثقافة باعتبارىا المادة الركحية ك العقمية التي ترتبط بالنظـ االجتماعية ارتباطا 

شديدا، فيناؾ مفيـك التكازف يعني كجكد نكع مف االنسجاـ بيف أجزاء البناء االجتماعي، ك اف 
. حدث خمؿ في البناء يعني كجكد حالة مرضية في المجتمع

 مجمكعة عمى انو أك فردا أكاجتماعيا أك يمكف النظر إلى ام شيء سكاء كاف كائنا حيا    
كىذا النسؽ يتألؼ مف عدد مف األجزاء المترابطة، فجسـ اإلنساف نسؽ  نسؽ أك نظاـ ،

يتككف مف مجمكعة مف األعضاء ك األجيزة ك الجياز الدكرم مثال شخصية الفرد نسؽ 
 1.يتككف مف أجزاء مختمفة مثؿ السمكؾ ك الحالة االنفعالية ، كذلؾ المجتمع

 المجتمع مقسـ إلى أجزاء ك كؿ جزء يقـك أفيمكننا االعتماد عمى ىذه النظرية ككف    
بكظيفتو الخاصة ، ك أىـ جزء فيو ىك األسرة التي ىي احد العناصر الفعالة في البناء 
االجتماعي، فحدكث أم خمؿ في كظائؼ مككناتيا تساىـ في عدـ استقرارىا ك نشكب 

الخالفات الزكجية ك المشاكؿ التي تؤدم إلى تمزقيا بالطالؽ ، ك يككف األطفاؿ ضحية 
يجدكف في المخدرات مجاؿ لنسياف ىمكميـ ك مشاكميـ فيذا ما يدفع بيـ في األخير إلى 
كلكح عالـ الجريمة ك االنحراؼ بمختمؼ أشكالو، ك في ىذه الحالة نقكؿ اف التصارع الذم 
يعيشو الفرد نتيجة الظركؼ األسرية ك التي يصعب تحقيقيا يفقد تكازنو االجتماعي، فيمجا 

. إلى تعاطي المخدرات ثـ اإلدماف عمييا كحؿ لمشاكمو 
: نظرية التفكك االجتماعي- 2
ك يقكؿ باف األسرة كمؤسسة اجتماعية تمثؿ " كمينارد" تعكد جذكر ىذه النظرية إلى العالـ    

مكانة ميمة في المجتمع فبقدر ما تككف متماسكة ك ذات مستكل اقتصادم ك اجتماعي ك 
رافي مرتفع يككف سمكؾ أبنائيا متكافؽ مع المعايير المتشكمة مف القانكف بيف التفكؾ كغديـ

االجتماعي ك األسرم تقـك عمى أساس افتراض اف ىناؾ حالة التأثير بيف األسرة ك المجتمع 
اذ تتعرض األسرة لبعض الضغكط إلى أزمة داخميا مثؿ الطالؽ ك اليجر ك االنفصاؿ ك 
ىذا نتيجة لضعؼ التنشئة االجتماعية ك األبناء الذيف ينشئكف في أسرة مفككة تتسرب في 

" كمينارد " أعماقيـ الكراىية لمحياة ك يتمثؿ ذلؾ في االنحراؼ بكؿ أشكالو، ك قد شرح 

                                                             
1
 104 ،103 ظ .، ظ2007 ،1 تٍزوخ غ لثٌاى، ، جاهعحاالجتًبعيُهجيت انبحج في عهى  عواد،، عثذ الغًٌ  



لمدراسة المنهجي البناء                                                  :األول الفصل  

9 

 

السمكؾ المنحرؼ بأنو سمكؾ ذك جية متناقضة أك مخالفة لممعايير التي يرتضييا المجتمع 
 1. السمكؾ بحدكد تسامح مجتمعيتجاكزلدرجة 

ك يمكف االستناد عمى ىذه النظرية ككف أف األسرة ىي الركيزة األساسية في المجتمع    
بصفتيا جزء مف أجزاءه ك بمجرد حدكث خمؿ أك عطب في ىذا الجزء تنيار كؿ مككناتيا ك 

فالتفكؾ . أركانيا ك يحدث تفكؾ عمى المستكل نظاميا فيصبح ابنائيا عرضة لالنحراؼ 
االجتماعي يفسر مدخؿ إدماف المراىؽ عمى المخدرات حيث يعبر عف مشكمة اجتماعية 

. سببيا انحراؼ الفرد عف القيـ ك المعايير
 الدراسات السابقة :ثانيا
: الدراسات العربية- 1

ىي دراسة ميدانية قاـ بيا الدكتكر بختي بف شيخ باكادمية نايؼ : دراسة بختي بن شيخ- 
 حيث قدمت ىذه الدراسة المسابقات العممية 1990العربية لمعمـك األمنية بالرياض سنة 

لممخدرات التي أشرقت عمييا اإلدارة العامة لممخدرات ك الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
: بالمممكة العربية السعكدية ، تكصؿ إلى االستنتاجات التالية

عينة  ) فرد 120 فرد كعينة ضابطة تتككف مف 120اخذ عينة تجريبية تتككف مف : العينة
( . قصدية

ك    استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ك تقنية المالحظة : المنهج و التقنيات المستعممة- 
. االستبياف

 مف المجمكعة التجريبية منحرفكف نتيجة 55تكصؿ إلى أف ىناؾ : نتائج الدراسة- 
كضعيتيـ االقتصادية السيئة ك الخالفات التي تسكد بيف أفراد أسرىـ كالطالؽ ك اليجر، 
كحسب الباحث فاف ما يؤدم إلى االنحراؼ ىك الصراع الدائـ بيف اسر المنحرفيف أم أف 

 2.(المخدرات  )ىناؾ ارتفاع مف نسبة االنحراؼ 
: الدراسة األجنبية- 2

 دراسة ميدانية حكؿ اثر الجك العائمي في سمكؾ األبناء: دراسة هاريس و موريس بوروا- 

                                                             
1
. 110 ،109 ظ، ظ، ،1 غ التىسٌع، دار الطزوق للٌطز و االجتًبعيت،انتُشئت  عوز،، هعٌى خلٍل  
2

 ، الوزكش الجاهعً للذراساخ االهٌٍح و التذرٌة ، الزٌاض االحبر االجتًبعيت نتعبدي انًخذراث، رضاد احوذ عثذ اللطٍف ، 

  20 ، ظ 1990، 
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 كبركز سمكؾ االنحراؼ داخؿ األسرة كالبحث مف أىـ العكامؿ التي تؤدم إلى 1947 سنة 
:  ظيكره كتشكيؿ ىذا السمكؾ كتكصؿ إلى النتائج التالية

 منيـ ينتمكف إلى عائالت 444 جانح مف الجنسيف 654اخذ عينة تتككف مف : العينة- 
 ( العمديةالقصديةعينة )مفككة بالطالؽ أك االنفصاؿ 

. استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كاإلحصائي : المنهج- 
 .المالحظة كالمقابمة العيادية: التقنيات المستعممة- 
تكصؿ إلى أف المحيط األسرم لو تأثير كبير في تككيف شخصية األبناء : نتائج الدراسة- 

ك كجد أف اغمب الجانبيف ينتمكف إلى متصدعة بالطالؽ الذم يعتبر أىـ مظاىر التفكؾ 
 1.األسرم

:   الجزائريةاتالدراس- 3
دراسة ميدانية بالجزائر العاصمة : دراسة دريفل سعدة تحت عنوان األطفال واإلدمان- 

 في تخصص عمـ االجتماع الثقافي كقد جرت ىذه الماجستيركضكاحييا مذكرة لنيؿ شيادة 
 ك قد حددت ىذه المنطقة مجاال مكانيا 2003الدراسة في منطقة الجزائر العاصمة سنة 

ككنيا تمثؿ أصمح نمكذج لممجتمع الحضرم كما تعتبر أكثر المناطؽ جذبا لممكاطنيف مف 
شانيا اف تسير سبؿ اإلدماف لدل فئة األطفاؿ كالمراىقيف كاستغرقت ىذه الدراسة سبعة أشير 

 . 2003-09-04 إلى 15-03-2003
: الطرؽ المنيجية المستعممة في ىذه الدراسة- 
 طفؿ منيـ 110 اعتمدت عمى القصدية ك عينة كرة الثمج حيث قدر حجـ العينة :العينة- 
.  منيـ خارج المركز91 طفؿ بمركز الحراش ك19
.  المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التاريخي كالمنيج اإلحصائي:المنهج- 
. المالحظة كاالستبياف كالمقابمة: التقنيات المستعممة- 
اف ظاىرة اإلدماف بيف المراىقيف كاألطفاؿ ساىمت فييا العديد مف العكامؿ : نتائج الدراسة- 

. المختمفة كارتبطت بالحالة االقتصادية كاالجتماعية ألسر األطفاؿ 

                                                             
1
 23 ظ الساتك،ًفس الوزجع اللطٍف، ، رضاد احوذ عثذ  
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كما كشفت الدراسة أيضا أف الظركؼ المعيشية السيئة ألسر األطفاؿ قد ساىمت في - 
.  إدمانيـ

كما أف أسباب اإلدماف لدل المراىقيف نتيجة لمظركؼ المعيشية السيئة كغياب الرقابة األسرية 
. المتكاصمة ك التفاعؿ االجتماعي

 إف البيئة األسرية التي تعاني مف التفكؾ كالصراع كالشجار يؤثر عمى حياة األطفاؿ
 1.(المراىقيف ) 

: تقييم الدراسات السابقة- 
 مف خالؿ الدراسة األكلى حكؿ إدماف المراىقيف عمى المخدرات نستنتج :الدراسة األولى- 

يككف نتيجة الكضعية االقتصادية السيئة مثؿ الفقر كغيرىا  (تعاطي المخدرات)اف االنحراؼ 
كذلؾ الخالفات كالمشاكؿ االسرية مثؿ اليجر كاالنفصاؿ كؿ ىذه تؤدم إلى االنحراؼ كذلؾ 
ما يجعؿ المراىؽ يسمؾ ىذا الطريؽ كال يمكف االستغناء عنو كبمعنى آخر تشير ىذه الدراسة 

. إلى ارتفاع كبير في نسبة تعاطي المخدرات
مف خالؿ عرضنا ليذه الدراسة حكؿ إدماف المراىقيف عمى المخدرات فقد : الدراسة الثانية- 

ساعدتنا في التعريؼ بالمكضكع كأىـ األسباب كالدكافع التي جعمت المراىؽ يدمف عمى 
 كؿ ىذه األمكر تنجر عنيا انحرافات بيا،المخدرات كذلؾ المشاكؿ األسرية التي يمر 

.  غير سكيةكسمككيات
مف خالؿ ىذه الدراسة نرل مف خالليا أف اإلدماف عمى المخدرات يككف : الدراسة الثالثة

نتيجة الظركؼ المعيشية المزرية، إضافة إلى تصدع األسر كتفككيا بسبب الطالؽ 
ىك المشاكؿ ك العكائؽ التي  (المراىؽ)كاالنفصاؿ كبيذا نقكؿ اف مصدر انحراؼ المنحرؼ 

. يتعرض إلييا في أسرتو
مف خالؿ ما سبؽ ذكره ستنتج اف ىناؾ اىتماـ مف قبؿ الدكؿ العربية ك الغربية بياتو 

الظاىرة إدماف المراىقيف عمى المخدرات ك أنيا تناكلت جانبا ميما مف دراستنا ك أبرزت 
 .كذلؾ أىمية مكضكعنا خاصة األسباب ك الدكافع التي جعمت المراىؽ يدمف عمى المخدرات

 
                                                             

1
 فً الواجستٍز  ، هذكزج لٌٍل ضهادج دور انًحيظ االسري و جًبعت انرفبق في تعبطي انُببتبث انًخذراث، دلٍلح ساوي ،  

 51 ، ظ 50 ، ظ 2010تخصع علن االجتواع الجٌائً، جاهعح الجشائز 
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. األسس المنهجية لمدراسة: المبحث الثالث
: المناهج المتبعة: أوال

ىك الطريؽ المؤدم لمكشؼ عف الحقيقة في العمـك بكاسطة مجمكعة مف : مفهوم المنهج
القكاعد ك األساسيات التي تييمف عمى سير العقؿ كتحدد عمميات حتى يصؿ إلى نتائج 

:   ك مف ىذا المنطمؽ فمقد اعتمدنا عمى المنيج التالي 1.معمكمة
: المنهج الوصفي التحميمي

 لقد عرؼ المنيج الكصفي بأنو احد أشكاؿ التحميؿ ك التفسير العممي المنظـ لكصؼ 
الظاىرة أك مشكمة محددة ك تصكيرىا كميا عف طريؽ جمع البيانات ك المعمكمات المعينة 

:  كقد عرفو اخركف ىك 2.عف الظاىرة ك تصنيفيا ك تحميميا ك إخضاعيا لمدراسة الدقيقة
دراسة الحقائؽ الكضعية الراىنة المتعمقة بطبيعة الظاىرة االجتماعية أك مكقؼ أك جماعة " 

  3."مف الناس كاألحداث
أما عف مراحؿ ىذا المنيج فيعتمد البحث الكصفي عمى مرحمتيف مرتبطتيف فيما بينيما ك 

مرحمة االستطالع ك التي يتـ فييا تككيف ُأطر نظرية يمكف اختبارىا  بعد تحديد : ىما 
 . 4كاضح لمشكمة الدراسة أك البحث  ،أما المرحمة الثانية  ىي التشخيص كالكصؼ المعمؽ

كمف خالؿ ىذه الدراسة فقد تـ تكظيؼ ىذا المنيج بيدؼ كصؼ ك تشخيص كتحميؿ ظاىرة  
بيدؼ التعرؼ عمى أسبابيا  ،دكافعيا ، كاآلثار   (عمى المخدرات المراىؽ االدماف  )البحث 

االجتماعية الناتجة عنيا ، ذلؾ بتحديد كمعرفة الدكر الذم تمعبو األسرة ك غيرىا مف 
مؤسسات التنشئة األخرل  في االندفاع بعض المراىقيف  في سمؾ االنحراؼ كممارسة 

 .  االدماف عمى المخدرات  
 
 
 
 

                                                             
1
  287 ظ ،2008، 1 لٍثٍا، غ الىغٌٍح، دار الكتة ،االجتًبعيتيُبهج انبحج في انعهىو  الوؤهي،، علً هعوز عثذ  

2
 . 288، ًفس الوزجع الساتك،  ظ  
3

 .199  دغ،  هكتثح االًجلى الوصزٌح  ، الماهزج ،  ظ .االجتًبعيأصىل انبحج  الثاسػ، عثذ هحوذ حسي 
4

 .48 ، ظ 1997 ، دار وائل للٌطز ،  عواى ، 1غ  .  ، يُهجيت انبحج انعهًي هحوذ  عثٍذاخ و آخزوى 
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. التقنيات المستعممة في الدراسة: اثالث
:  المالحظة- 1

إف مفيـك المالحظة ىك اف يكجو الباحث كؿ حكاسو ك عقمو إلى مجمكعة مف الظكاىر 
بيدؼ معرفة صفاتيا ك خكاصيا سكاء كانت باطنة أك ظاىرة ، ك المالحظة تستخدـ لتحقيؽ 

األىداؼ معينة تستكجب أف بصنعيا الباحث في االعتبار قبؿ االنطالؽ في تطبيقيا أك 
 رغبة الظكاىر مف أك مجمكعة معينة ظاىرة إلى كاالنتباه الحكاس تكجيو  ىي و1.االستبياف 

 تمؾ عف جديدة معرفة كسب إلى الكصكؿ بيدؼ خصائصيا أك صفاتيا الكشؼ عف في
. 2أك الظكاىر الظاىرة

 المدمنيف   المراىقيف استفدت مف ىذه التقنية طكاؿ مرحمة البحث الميداني بدءا بمالحظة لقد
، مالمحيـ داخؿ المركز فيـ ينزككف كثيرا خمؼ الجدراف ك االشجار كأماكف تكاجدىـ بكثرة 

كالتصرفات ،  ،الكشـ الشخصية ، تحركاتيـ  ،الشكؿ الخارجي، المالبس ،الكالـ ،العاىات
 ك ما شابو ...التي يقكمكف بيا مثؿ حمؿ السالح األبيض،باإلضافة إلى الكالـ غير المفيـك

  . ذلؾ 
: (استمارة بالمقابمة )االستبيان - 2

نو قائمة مف األسئمة تطرح شخصيا أك كتابيا لجمع المعمكمات، أ عمى Norbetsillayعرفو 
: كيتككف االستبياف مف

. األسئمة مغمقة- 
األسئمة مفتكحة - 
مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالكضعية "خر ىي آ كفي تعريؼ 3.األسئمة شبو مفتكحة- 

كسيمة اتصاؿ بيف الباحث كالمبحكث "االجتماعية كالعائمية لممبحكثيف كمكاقفيـ كآرائيـ كىي 
    4".سئمة تخص المشاكؿ التي مف خالليما ينتظر مف المبحكث معمكمةألتشمؿ مجمكعة مف ا

                                                             
1

 . 65ًفس الوزجع الساتك ، ظ ، هحوذ  عثٍذاخ و آخزوى ، 
2

 الجاهعً الحذٌث، الماهزج ،  الوكتة ، 1غ . االجتًبعيت انبحىث إلعذاد انًُهجيت انخطىاث انعهًي  ، انبحجضفٍك  هحوذ

 .120، ظ 2002

3
، دار وائل للٌطز و التىسٌع، عواى (انقىاعذ و انًراحم و انتطبيقبث)يُهجيت انبحج انعهًي ، آخزوى، هحوذ عثٍذاخ و  

 63،64ظ ، ظ ، 1999 .2غ – 
4
 ، Madeleine GRAVITEZ, Méthododes des sciences sociales. Dalloz, 2eme édition, 1967, p 

333. 
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كقد قمنا بصياغة االستمارة بشكؿ نيائي آخذيف بعيف االعتبار المقاييس العممية    
فبعد إعداد االستبياف كاطالع المشرؼ عميو كتعديمو، تـ عرضو عمى . كالمنيجية المطمكبة

عدد مف األساتذة المتخصصيف في عمـ االجتماع  إلبداء مالحظاتيـ كقد قمنا بتعديؿ ما 
.  األسئمةيمـز تعديمو كحذؼ ما يمـز حذفو مراعيف في ذلؾ قدر اإلمكاف تبسيط

تـ تطبيؽ االستبياف في مكضكع بحثنا عف طريؽ المقابمة الشخصية كممئيا بأنفسنا عمى    
عدـ تكفر عنصر الثقة الذم ُيطمئف عمى أف : شكؿ مقابمة مع المدمنيف  لعدة أسباب منيا

كذلؾ إزالة الغمكض  إجراء البحث يتـ بطريقة جدية دكف أف يشرؼ  الباحث عميو شخصيا،
ككسيمة لمتكاصؿ مع أفراد  "(العامية  )الدارجة " ، كما تـ استخداـ المغة األسئمةعف بعض 

. العينة ألف ذلؾ كاف أمرا  حتميا لمتكاصؿ مع بعض المدمنيف 
 تقريبا، كاممة مف الزمف مبحكث ساعةدامت مدة مؿء االستمارة عف طريؽ المقابمة لكؿ    

 أربعة محاكركاحتكت استمارة المقابمة عمى مجمكعة مف األسئمة المغمقة كالمفتكحة كفييا 
 :ىيأساسية 

المستكل  السف، كىي خاصة بالبيانات الشخصية لممبحكث كالجنس،: البيانات الشخصية-1
 .خمسة األسئمةالتعميمي كضمت 

ا في االتجاه نحك االدماف عمى  كأثرهبالكضعية االقتصادية المزريةبيانات خاصة - 2
ىي األسئمة خاصة بالكضع المادم لألسرة في ضؿ غالء : المخدرات مف قبؿ المراىؽ

. المعيشة كانعداـ الدخؿ
ىي األسئمة خاصة بالعالقة بيف : دماف نحك االاإلقباؿ في بالطالؽ كدكرهبيانات خاصة - 3

دماف   كتأثيره عمى االق ىؿ يحدث شجار بينيما ككذلؾ معرفة أسباب المراىؽكالديف
كىي األسئمة خاصة بنكع المخدر الذم : بيانات خاصة بإدماف المراىؽ عمى المخدرات- 4

حساسو عند تناكلو إياه كلماذا أراد العالج  .كاف يدمف عميو المراىؽ كا 
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:  العينة وكيفية اختيارها - ثالثا
ف الركيزة األساسية في الدراسة العممية كالبحكث ىي العينة كيقصد بيا جزء مف المجتمع    إ

 1.كتككف طريقة اختيارىا حسب طبيعة كىدؼ المكضكع المدركس (اإلحصائي)الكمي 
عمى " :ماينػك جيدر"كما عرفيا  . 2استخداـ بياناتيا في إيجاد تقديرات جديدة المعالـ لممجتمع

أنيا ذلؾ الجزء مف المجتمع التي يجرل اختيارىا كفؽ قكاعد ك طرؽ عممية ،بحيث تمثؿ 
 ك ىي مف :بالعينة القصدية  أما بالنسبة لمكضكع دراستنا فقد استعنا3.تمثيال صحيحا 

العينة االحتمالية تقـك عمى اختيار كؿ كحدة معاينة في المجتمع اإلحصائي بعد اختيار كحدة 
 ك قد تـ   اختيار أفراد العينة بطريقة 4.المعاينة بشكؿ مقصكد  مف إجمالي كحدات المعاينة

" فرانس فانكف" مبحكث في مصمحة األمراض العقمية  40مقصكدة ، حيث تـ االعتماد عمى 
ككاف ىذا حسب درجة  سنة ،  ك ىـ مدمنيف عمى المخدرات 18 سنيـ يتجاكزاغمبيـ ال 
 ك الحصكؿ عمى المعمكمات مف كؿ مبحكث ، لكف بعض المبحكثيف رفضكا اإلدالء التجاكب

بقصصيـ ك ىذا راجع إلى خصكصيات الفرد في المجتمع الجزائرم ك جيمو لمبحكث 
.   االجتماعية السكسيكلكجية 

: مجاالت الدراسة - رابعا
كثير مف الباحثيف كالمشتغميف في مناىج البحث عمى أف لكؿ دراسة مجاالت اؿاتفؽ    

:  الجغرافي كىي كالتالي في دراستناالزمني، البشرم، في المجاؿ ثالثة تتمثؿرئيسية 
 يمثؿ مجمكعة األفراد أك الجماعات التي ستجرل عمييـ الدراسة ك  :المجال البشري -1

ناثا)لقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى استجكاب المدمنيف  متكاجديف بمصمحة  (ذككرا كا 
نما يشمؿ كال .انزفر  فانكف بالبميدة  باعتبار اف االدماف ال يمس جنس دكف اآلخر كا 

 عمى المخدرات ال كاإلدمافالجنسيف باعتبارىـ يعيشكف في كسط اجتماعي كاحد 
 . يمس الذككر دكف اإلناث بؿ شمؿ كمييما في الكقت الراىف 

 

                                                             
1

 ، 1995دٌىاى الوطثىعاخ الجاهعٍح ، د غ ، الجشائز ، ،  عذادِإ قيُهج انبحج و طر ،، عوار تىحىش و هحوذ الذتٍٍاخ 

. 65ظ 
2

 .276 ، ظ 1996  دغ، ،  عواى ، .عهى االجتًبع انًىضىع و انًُهج  هجذ الذٌي عوز خٍزي خوص  ، 
3

 .28  ، ظ غ، د (هلكح اتٍط  ) تز .يُهجيت انبحج انعهًي جٍذر ،   هاٌٌى
4
. 66 ظ الساتك،، ًفس الوزجع  
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:  حدد المجاؿ الزمني لمبحث الميداني عمى مرحمتيف:لزمنياالمجال  -2
:   (الدراسة االستطالعية )المرحمة األولى- أ 
فطبيعة البحث كانت تستدعي مف الباحثة القياـ بيذه الدراسة االستطالعية  ، ككجُو    

اإلفادة منيا ىك الكشؼ عف الظاىرة المراد دراستيا في البحث لدل عينة الدراسة ، كجمع 
ثراء إشكاليتو  أكبر قدر ممكف مف المعمكمات التي تساىـ في تركيب أك بناء كسيمة البحث ،كا 
ك تحديد فرضياتو تحديدا دقيقا ، ككذا التعرؼ عمى الصعكبات التي قد تعترض سبيؿ البحث 

حيث قامت الباحثة باستشعار المشكمة مف خالؿ جمع البيانات ك . عمى جميع األصعدة 
ك مف أىـ السبؿ المتبعة في ذلؾ شبكة االنترنت . المعمكمات النظرية التي ساعدت عمى ذلؾ

بعدىا أتت مرحمة . ك كذا قراءة البعض مف رسائؿ  الماستر  ذات الصمة بمكضكع االدماف
.  ك إناثابالمدمنيف ذككرااالتصاؿ 

 فانكف ك اختارت كمرحمة ابتدائية مجمكعة تككنت انزلقد قامت الباحثة بزيارات لمستشفى فر
  . 2017  في منتصؼ شير جانفي إلى بداية شير فيفرم مدمنيف ، كاف ذلؾ 10مف 

 معظـ المبحكثيف ينتمكف إلى اسر مشحكنة بالمشاكؿ  ك قد تبيف  مف خالليا أف   
كالصراعات نتيجة الكضعية المزرية التي ألكا الييا بسبب تدني المستكل المعيشي كالدخؿ 

 .الضعيؼ لألسر التي ينحدركف منيا ، خاصة الذيف يعيشكف في ضؿ اسر مفككة 
:  المرحمة الثانية / ب
   منتصؼ شير فيفرمىي مرحمة النزكؿ إلى الميداف باالستبياف النيائي  ك كاف ذلؾ مف   

 أل فانكف،  كتـانز ، حيث تـ التكجو إلى مستشفى فر2017منتصؼ شير مارس إلى غاية 
.  ك تحميؿ بياناتيا جداكؿاالستمارات ك تفريغيا في 

  :المجال الجغرافي أو المكاني. 3
لكي يتمكف الباحث مف النجاح في ميمتو، ال بد  ىك النطاؽ المكاني إلجراء الدراسة، ك   

أف يككف لديو قدر كاؼ مف المعرفة عف المجتمع الذم سكؼ تجرل فيو الدراسة العممية 
.  في التخطيط لممجتمعنتائج تساعدلمتكصؿ إلى 
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: التعريف بمجال الدراسة - 3-1
 الدكتور النفساني فرانس فانون عمر -  البميدة–   التعريف بمستشفى فرانز فانون 

 ) ىك طبيب نفساني ك فيمسكؼ اجتماعي مف مكاليد فكر دكفرانس 1925 يكليك 20كلد في 
عرؼ بنضالو مف أجؿ الحرية ك ضد التمييز ك العنصرية ، التحؽ بالمدرسة  (جزر المارتنيؾ

الطبية في ليكف ، تخصص في الطب النفسي ثـ عمؿ كطبيبا عسكريا في الجزائر لقسـ 
 انظـ كطبيب إلى جبية 1955كفي عاـ " جكانفيؿ" الطب النفسي في مستشفى البميدة 

التحرير الكطني ، لذلؾ سمي مستشفى األمراض العقمية باسمو ، تكفي فرانز عمر فانكف عف 
 . عاما بمرض سرطاف الدـ ك دفف في مقبرة مقاتمي الحرية بالجزائر36عمر يناىز 

يقع مستشفى فرانس فانكف شماؿ غرب كالية البميدة يحدىا مف الشماؿ بمدية كاد العاليؽ    و
 .كبني تامك كجنكبا بمدية بكعرفة كالشريعة ، أ ما شرقا بمدية أكالد يعيش كغربا بمدية الشفة

 : التعريف بالمصمحة - 
ناثا ، غير أف تكاجد     ىذه المصمحة بمستشفى فرانز فانكف تضـ كافة المدمنيف ذككرا كا 

 .اإلناث قميؿ جدا، خاصة مف التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة مساءا
 : مكوناتها - 

   تتككف ىذه المصمحة مف إدارييف ك فنييف مختصيف يسيركف عمى تسير المؤسسة عف 
 مكظؼ كؿ حسب تخصصو مف 35طريؽ مجمس إدارة كيتكزع ىؤالء إلى أكثر مف 

 ممرضيف ذكم كفاءة 6ممرضيف كمستخدميف كمساعديف إدارييف في عمـ االجتماع ك
 عماؿ مكمفكف بالنظاـ ك أخصائي نفساني ك القائـ عمى إدارة ىذا 4سكريتار شبو طبي ك 
ىك مدير ىذه المصمحة الذم لو الفضؿ في تأسيسيا يمتحؽ " ريدكرج" الفريؽ ىك البركفيسكر 

 8 إلى 6 مدمف شيريا ىذا بالنسبة لمذككر أما اإلناث مف 338 إلى 250بيا حكالي 
 يـك إلى مدة شير مف العالج الداخمي ك تبقى 21مدمنات سنكيا يتـ االستشفاء لمدة 

 .المتابعة الخارجية مستمرة حتى بعد الخركج المدمف مف المصمحة
أما طابؽ العمكم  (الطابؽ السفمي ) مكاتب لمفحص في المبني األكؿ 7   تكجد بالمصمحة 

 غرؼ في كؿ غرفة سريريف ، كما 7فيك خاص بالنساء التي تحتكم عمى قاعدة العالج ك 
تكجد قاعة لالسترخاء مكجكد فييا تمفزيكف إضافة إلى كجكد مكتب لمفحص ، ك ىناؾ مكتب 
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 غرفة نـك ، ك قاعة العالج 20لرئيس المصمحة ك مطعـ ، أما المكتب الثاني يحتكم عمى 
 .ك مطعـ مدعـ بمطبخ ك مكتب خاص بالفحص الطبي

   أما خارج المصمحة فيكجد فناء لمعب الجماعي ك كرة القدـ ك كرة السمة ك الكرة الحديدية 
. ك حديقة لممقاعد

 :الدراسةصعوبات – خامسا 
 .كجكد صعكبة في االتصاؿ بالمراىؽ المدمف عمى المخدرات - 
تعرضنا لمتيديد بالسالح األبيض مف طرؼ أحد المتعاطيف ك ىذا رغـ كجكد رجاؿ األمف - 
 .معنا
 .كاف بعض المتعاطيف يتمفظكف بكالـ قبيح معنا- 
أنكركا تماما فكر تقدمنا منيـ أنيـ يتعاطكف المخدرات خصكصا  (المدمنيف)بعض الشباب - 

 .لما عرفكا بأننا طمبة باحثيف 
بعض المدمنيف لـ يثقكا بنا ظنكا أننا مف فئة الصحافة ك اإلعالـ ك ظنكا أننا سكؼ نتقدـ - 

 .بحكايتيـ إلى التمفزيكف
 .ىناؾ بعض المتعاطيف مزقكا االستمارة أمامنا ك العشرة األخرل لـ تسترجع- 
تخكؼ المبحكثيف مف مضمكف االستمارة ، مما استدعى األمر بإجراء  مقابمة معيـ - 

 .لتسييؿ الميمة
 .صعكبة القياـ بعممية جمع المعمكمات الكافية لعدـ صراحة أفراد العينة- 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



 



 المخدرات على المراهق بإدمان وعالقتها المزرية واالجتماعية االقتصادية الظروف :الثاني الفصل

 

: تمهيد
.  المراهق على المخدراتبإدمانالفقر و عالقته : المبحث األول- 

. مفهوم الفقر: المطلب األول
. أسباب الفقر: المطلب الثاني
. (بعض اإلحصائيات  )الفقر في الجزائر : المطلب الثالث
. الفقر و عالقته باإلدمان على المخدرات: المطلب الرابع

. البطالة و عالقتها باإلدمان على المخدرات: المبحث الثاني- 
. مفهوم البطالة: المطلب األول
. أنواع البطالة: المطلب الثاني
. أسباب البطالة: المطلب الثالث
 (بعض اإلحصائيات  ) البطالة في الجزائر :المطلب الرابع

.  البطالة و عالقتها باإلدمان المراهق على المخدرات:المطلب الخامس
.  المراهق على المراهقبإدمانالطالق و عالقته : المبحث الثالث- 
مفهوم الطالق : المطلب األول 

عوامل الطالق : المطلب الثاني
أنواع الطالق : المطلب الثالث
أقسام الطالق  : المطلب الرابع

 على المخدرات  إدمانه المراهق و بانحرافالطالق و عالقته : المطلب الخامس
 صملخ- 
 

 



المخدرات عمى المراىق بإدمان عالقتيا و المزرية االجتماعية و االقتصادية الظروف: الثاني الفصل  

21 

 

: تمييد
ن المجتمع يعاني من عدة مشاكل اجتماعية و اقتصادية كالفقر و البطالة بسبب اشتداد    إ

صعوبات الحياة و عدم القدرة عمى التحمل و االكتفاء داخل األسرة مما يؤدي إلى المشاكل 
األسرية و ىذا نتيجة عدم القدرة عمى التحمل األعباء المعيشية و عدم القدرة عمى األنفاق 

غمب المشاكل نجدىا في أعمى األسرة و الغالء المعيشي المستمر و المسكن و العمل و 
البطالة التي أصبحت تشكل شبحا في مجتمعنا داخل األسرة عندما يكون رب األسرة بدون 
عمل و يصل إلى مرحمة الفقر نتيجة انعدام الدخل فيفقد السيطرة عمى اكتفاء أفراد أسرتو، 
فكثير من األزواج يفقد الصبر و تحمل أعباء الحياة و تحمل المسؤولية فتزداد المشاكل 

 فيزداد العبء و تظير المشاكل لبنائوالمتراكمة، و يزداد األمر سوءا عندما تكثر حاجات 
بسبب الوضع المالي و اختالف الخمفيات االقتصادية فيشعر بالنقص و تظير حاالت من 
التوتر فيبدأ في البحث عن سبل تخمصو من المشاكل و تنعدم الحمول فيجد الطالق أفضل 

األبناء الذين .حل لميروب من المسؤولية فينفصل الزوجين، و يكون ضحية ىذا الطالق 
يمجئون لمبحث عن الحنان العاطفي فيجدون أنفسيم في دوامة من المشاكل فيؤثر عمييم سمبا 

و نتيجة ىذا الطالق في انعدام األمن داخل األسرة يمجئون إلى إيجاد حل اليروب إلى 
الشارع ، و نتيجة الضغط ينحرفون و يتجيون في طريق اإلدمان عمى المخدرات لميروب 

.  مشاكميم األسريةنسيانمن الواقع المعاش و 
 في تناولناو ىذا ما سيتم التطرق إليو في ىذا الفصل الذي قسمناه إلى ثالث مباحث    

 المراىق عمى المخدرات و الذي تضمن مفيوما لمفقر، بإدمانالمبحث األول الفقر و عالقتو 
و أسبابو و إعطاء بعض اإلحصائيات في المجتمع الجزائري و عالقتو باإلدمان عمى 

المخدرات من طرف المراىقين، أما المبحث الثاني و الذي تطرفنا فيو إلى البطالة و عالقتيا 
 بإدمانولنا فيو مفيوما لمبطالة و أسبابيا باإلضافة إلى أنواعيا و عالقتيا ابالمخدرات فتن

 المراىق بإدمانأما المبحث الثالث فخصصناه لمطالق و عالقتو . المراىق عمى المخدرات
. عمى المخدرات تضمنا فيو مفيومو و عواممو و أنواعو و أقسامو
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.  المراىق عمى المخدراتبإدمانالفقر و عالقتو : المبحث األول
مفيوم الفقر : المطمب األول

لكي نطمع عمى أكثر من وجو واحد لمفقر و نربطو بيا لكي نستطيع تشكيل صورة    
 االنسانيةحول ىذه المشكمة االجتماعية المزمنة في المجتمعات – أن أمكن – متكاممة 
ىو تحديد الناس لمستوى عيش معين يجدون ظروفيم تشكل حالة الفقر " : زاملجورج "يعرفو 

إذا أردنا أن نناقش مشكمة الفقر نرى أن الفرد يحكم عمى مستوى عيشو بأنو يمثل مستوى 
الفقر بل ما يحده اآلخرون الذي يعيش في وسطيم و يصفون وضعو المعاشي بأنو يشير 

لمفقر " زاملجورج "اثر لمدخل اليومي أو الشيري أو السنوي في تحديد ا إلى حالة الفقر و ىذ
بل اكتفى بحكم اآلخرين عمى مستوى عيش لشريحة اجتماعية معينة و لم يعطى أية أىمية 

. لموعي السياسي كمؤثر عمى نظرة الفرد بذاتو (زامل)
الذي حد الفقر عمى أنو ما يوضح  (منظر أمريكي معاصر)" لويس كوسر" و ىناك   

المجتمع حياة جماعة اجتماعية معينة عمى أنيا تعيش ضمن دائرة الفقر ىذا التعريف مشابو 
المجتمع لمستوى  (وصم)استخدم عبارة " كوسر"لكن الفرق بينيم ىو أن " زامل"جدا لتعريف 

. في تحديده لمفقر" زامل"حياتي معاشي معين التي ىي شبيية بنظرة الناس التي استعمميا 
و قد عرفة الوظيفيين االجتماعيين أن الفقر ىو عجز النظام االقتصادي في المجمع    

 الذي يفرز استغناء عن اإلنتاجيةالرأسمالي في استمرار قيام النظام االقتصادي بمناشطة 
عجز النظام  (ىذا التحديد ) و قد ارجع اإلنتاجيةالعمال الذين كأن يستخدميم في العمميات 

 إلى التصنيع المتسارع الذي صدع النظام االقتصادي فخمق لو اضطرابات و 1.االقتصادي
قالقل يصعب عميو إصالحيا ىناك مثال عمى ذلك عندما يحصل تطور تقني في مصنع ما 
فأن العمال غير الميرة يحولون إلى العمل في األعمال الخدمية التي ال يحصل فييا عمى 
الجد عالي و ىذا يؤدي إلى ىبوط مستوى الدخل لشريحة اجتماعية واطئة الدخل ثم مجيء 

 و المعدات المعقدة التي تنتج سمعا ىائمة في وقت قصير يتم فييا االستغناء عن الكمائن
 يعممون عمى اآلالت و المعدات األولية و استغنى المعمل عنيا كانواالعديد من العمال الذين 

 اإلنتاجاألمر الذي أدى بيؤالء العمال غير الميرة إلى االستغناء عن ميارتيم االبتدائية ألن 
                                                             

 . 190 ، 189 دت ، ص ، ص ، 1، دار النشر ، عمان ، ط عمم المشكالت االجتماعية معن خميل عمر ، -  1



المخدرات عمى المراىق بإدمان عالقتيا و المزرية االجتماعية و االقتصادية الظروف: الثاني الفصل  

23 

 

الجديد بأن ال يحتاج إلى أيدي عاممة ماىرة و ال إلى المكتبين الذين ال يقومون بأعمال 
 1.إدارية متقدمة و متطورة تحت ىذا الوضع التقني المنظور

و ىناك تعريف آخر لمفقر بأنو ذلك الحاجة التي ال يستطيع فييا الفرد الحصول عمى حد * 
ىو األكثر " Amartya sen امارتيا سن "  عمى أن تعريف نسانيأدنى مقبول من الرفاه اال

 من متغيرات تتفاوتتوليفو من األفعال و الحاالت " شموال  إذ أن الفقر باعتقاده يتألف من 
أولية مثل جودة التغذية إلى أمور مركبة مثل احترام الذات ، ومن ثم فأن الفقرة يعني 

 الدخل في حد ذاتو ، و لكن عدم وفاء الدخل بالنشاطات و التوظيفات التي تتولد انخفاض
 2.منيا القدرة االنسانية لمفرد

 أن الفقر ىو نقص في استيالك األغذية من حيث Soyo David Tanneو يعرفو * 
الكمية و النوعية و باإلضافة إلى الحاجيات االجتماعية األساسية و يرجع سببو إلى تدىور 

   3.األوضاع االقتصادية و االجتماعية لألفراد
و مما سبق نستخمص أن الفقر ىو الحالة االقتصادية التي يفتقد فييا الفرد الدخل الكافي    

لمحصول عمى المستويات الدنيا من الرعاية الصحية ، الغذاء ، الممبس ، التعميم و كل ما 
يعد من االحتياجات الضرورية لتامين مستوى الئق في الحياة مما يجعل فئة الفقراء تحتل في 
كل مجتمع أسفل السمم في الترتيب االجتماعي و ىو األمر الذي يدفع  إلى ارتكاب الجرائم 

 .و احتراف الرذائل 
أسباب الفقر : المطمب الثاني

 تحديد أسبابو بشكل عام، و خاصة بالمكانال يمكن حصر أسباب الفقر بشكل دقيق لكن    
 و الدراسات التي غطتيا و لمعيانفي المجتمعات المتحضرة والصناعية و ذلك بسبب بروزىا 

شممتيا ، فالسبب الرئيسي لمفقر ىو البطالة التي يعاني منيا العاطمون عن العمل الذين 
أنقطع مصدر رزقيم و عاشوا في الفقر ، لكن البطالة ال تمثل شكال واحدا بل ىناك البطالة 

الدورية التي تحدث بسبب الكوارث الطبيعية و االقتصادية التي تسبب عدم استقرار دخل 

                                                             
. معن خميل عمر ، نفس المرجع ، نفس الصفحة -  1
. 105ص ،  2009 ،1 ط ، دار النشر و التوزيعالفقر و الفساد في العالم العربي،سمير النبي، -  2

3  -quentin wodon – marketing contre pauvréte . 2ditions de letelir, p13. 
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 عنو مما يسبب اضطرابو في دخمو و مع استمرار االنقطاع بين العمل و يراوحالفرد الذي 
 السمع و مستوى المعيشة فأنو يقع في شرك الفقر، و ىناك العاطمون عن العمل أثمانارتفاع 

بسبب األمراض الجسدية المزمنة مثل المعوق الذي فقد احد أطرافو أو المصاب بأخذ 
إذن . و ىناك العاطمون عن العمل بسبب الوىن األسري . األمراض المزمنة أو العصبية

 بمشكالت األسرة المزمنة فيتعطل من انشغالويكون رب األسرة عاطمة عن العمل بسبب 
عممو و أخيرا ىناك العاطمون عن العمل لصف السن الذي يحرميم من الدخول إلى سوق 
العمل مثل الطمبة و المتزوجين الذين تزوجوا مبكرا و األفراد المستقمين عن أسرىم ، أي 

 1.الذين تركوا سرىم لكي يعيشوا من عرق جبينيم فاستقموا اقتصاديا
الفقر في الجزائر بعض اإلحصائيات : المطمب الثالث

ن الجزائر باعتبارىا دولة من الدول النامية لم تكن بمنأى عن مشكمة حيث تعرضت مع    إ
 انعكست من القرن الماضي كجممة من الصدمات الداخمية و الخارجية و الثمانيناتنياية 

 التي تراجعت إلى حد كبير و توسعت معيا ظاىرة الفقر السكانبحدة عمى مستوى معيشة 
 الذين يعيشون دون الحد األدنى لمستوى الفقر السكان نسبة انتقمتبحوالي الضعف حيث 

 ، كما 1999 سنة 100 احتمت المرتبة % 22.6 إلى 1988 سنة % 22.2المطمق 
تضاعفت الفوارق االجتماعية حيث أن الخمس الخامس من المجتمع أصبح يستحوذ عمى ما 

 من المداخيل و % 7 من المداخيل بينما يتحصل الخمس األول عمى اقل من % 50يقارب 
. الباقي موزع عمى الفئات المتوسطة

أن خطورة ىذا الوضع و تزايد حدتو، دفع السمطات العمومية لالىتمام أكثر بجدية بيذه    
الظاىرة و سطرت من اجل ذلك استراتيجية وطنية تنصب عمى الحاجات األساسية لمفئات 

 المتصمة بالقرض المصغر ، الفالحة ، السكن ، التكوين الميني ، السكانالمحرومة من 

                                                             
 ، ص 2012 .1، ط    ، دار وائل لمنشر و التوزيع المشكالت االجتماعيةدالل ممحس استبينية، مرموس سرحان ، -  1

 75 ، 74، ص ، 
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الصحة ، و لتجسيد ىذه االستيراتيجية في الواقع تم اقتراح تجربة خمس مشاريع نموذجية 
 1.لمتنمية المشتركة تتوزع عمى مناطق مختمفة من الجزائر

لقد أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي الجزائري بأن عدد الفقراء ارتفع خالل      
.  األخيرة بسبب نقص االحتياجات الضرورية و نقص في الموارد االقتصادية و غيرىااآلونة

: و في الجدول األتي سوف نبين ذلك
: جدول يمثل نسبة الفقر في الجزائر

 الفقيرة في العائالتعدد 
الجزائر 

 %النسبة السنوات 

 عائمة فقيرة  ماليين 10- 
 ماليين 8- 
 ماليين  4- 
 

2014 
2015  
2016  

 

44 %  
20 %  
40 %  
 

بالرغم من المجيودات التي بذلتيا الجزائر في التقميل من نسبة الفقر إال أن نسبتو مرتفعة    
 و ىذه الظاىرة أدت إلى الكثير من 2016 – 2015جدا خصوصا في السنوات األخيرة 

  2. و الجريمة منيا اإلدمان عمى المخدراتاالنحرافالمراىقين إلى عالم 
. الفقر و عالقتو باإلدمان عمى المخدرات: المطمب الرابع

المخدرات ىي آفة اجتماعية كبيرة تشيدىا معظم الدول العربية و األجنبية عمى السواء    
السيما مع مرور األيام ، إذ تعد واحدة من المشكالت االجتماعية، التي تيدد األمن 

 السمبية عمى متعاطييا و مروجييا و تجارييا ، النعكاساتيااالجتماعي لممجتمعات المنتشرة 
. ومجتمعاتيم المحمية

ما الفقر ىو ايضا آفة اجتماعية يفرزىا النقص في الموارد و سوء توزيع الثروات و غياب    أ
نظام فعال لمتكافل االجتماعي مما يسبب نقص في إشباع الحاجيات الضرورية لمواجية  

                                                             
 / HTTPS:// sites .Google. Com /sites سياسة مكافحة الفقر في الجزائربوساق كريمة ، وبديعة عبد اهلل ، -  1

sociologie  09:20عمى الساعة  – 6/12/2016 يوم 
. بوساق كريمة ، وبديعة عبد اهلل ،  نفس المرجع السابق -  2
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. متطمبات الحياة
و في دراسات أجراىا مختصين اجتماعيين من مختمف دول العالم  تبين أنو يعتمد عمى    

و من نتائجو بأن أن المخدرات ترتبط بالفقر من ناحية السبب  (الفقر)العالقة بمستوى الدخل 
و النتيجة، حيث أن مشكمة المخدرات ىي نتيجة ناجمة عن الفقر و السعي لميروب من 

 الفقيرة التي تجد في المخدرات عالما ينسون األسرالوضع االقتصادي المزري المعاش داخل 
 1.فيو المشاكل 

و نستخمص مما سبق أن الفقر مشكمة عويصة راح ضحيتيا عدة اسر أو أشخاص من    
الطبقة الكادحة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة فأصبح معظميم يتعاطون المخدرات بكل 

 النقص التي عاشوىا في حياتيم معاناةمشتقاتيا ، ذلك إلشباع رغباتيم و حاجياتيم ألن 
دفعتيم  إلى اإلدمان عمى المخدرات إلشباع حاجياتيم 

. البطالة و عالقتيا باإلدمان عمى المخدرات: المبحث الثاني
 .البطالةمفيوم : المطمب األول

:   لغة
أي : بفتح الباء وبكسرىا-يبطل بَطالة وِبطالة-بالفتح-َبطل األجير): قال ابن منظور   

ذىب متاعا و حسرا فيو باطل : بطالنا و بطالن و بطل الشيء، يبطل .2(تعطل فيو بطال
فعل البطالة و ىو إتباع الميو و الجيالة ، فالبطالة : نقيض الحق و التبطل : و الباطل 

 لمبطالة مفيومانمصدر وبطل تعني عدم توفر العمل لمراغبين فيو و يمكن القول أن ىناك 
 . 3ىما الضيق و التوسع

: فيشرط في البطالة توافر شروط ثالثة و ىي: المفيوم الضيق
. دون عمل- 
. االستعداد لمعمل حاليا- 

                                                             
- 12- 7 يوم  HTTPS : // om 77 , net / forumsالمخدرات و عالقتو بالفقر و البطالة،عماد العريمي ، -  1

 14:32 عمى الساعة 2016
 .30، ص 1990،  دار صادر،  بيروت، 1،  ط لسان العرب ابن منظور،2

، اكادمية نايف االمنية الرياض – دراسة مسيحية عمى نزالء – عالقة البطالة بالجرائم المالية محمد عمي السيمي ، -  3
 . 13 ، 11 ، ص ، ص ، 2003، 
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. البحث عن لمعمل- 
:  و ىماجانبينيختمف من التعريف الضيق في : المفيوم الموسع

 و يفسر الشخص كعاطل،أن االستعداد لمعمل ال يعتبر ىو الشرط الرئيسي التصنيف - 1
 .السائدبأنو عمى استعداد لقبول عمل إذا ما توفر أو عرض عميو بالشرط 

أن الشخص ال يبحث عن عمل ألسباب محددة أو أنو لم يتخذ أية خطوات لمبحث عن  - 2
 وجود عمل مكانعمل بسبب االعتماد بأن العمل غير متوافر أو سبب نقص المعمومات عن 

 1.أو أسباب أخرى مشابية في تتعارض مع االستمرار حالية لمعمل
 المجتمع بصفة كيانفالبطالة وأن تنوعت تعاريفيا إال أن خطورتيا واضحة إذ أنيا تيدد 

 انتياجعامة، و األسرة بصفة خاصة ما يؤدي بأفراد ىذه األخيرة في بعض الحاالت إلى 
.  والغوص في عالم الجريمةانحرافيةمسالك 

: أنواع البطالة: المطمب الثاني
: ىناك عدة أنواع لمبطالة أىميا   
فنجم عن التغيير في بيئة الطمب اإلجمال سبب التغيير في أوجو  : البطالة الييكمية- 

 انكماشالنشاطات االقتصادية المختمفة حيث يؤدي النمو في النشاطات االقتصادية و 
بعضيا عمى تغير االحتياج في نوعية المعارات المطموبة من العمالة ، و ىذا النوع من 

البطالة نجد فائض عرض في سوق عمل معين مع نقص عرض في سوق أخرى في الوقت 
 .نفسو
تنشا بسبب قضاء الشخص العاطل فترة معينة ببحث فييا عن العمل، : البطالة االحتكاكية- 

 كانت المعمومات عن فرض العمل المتاحة قميمة أو كانتو حيث تزداد تمك الفترة كما 
 تكمفة البقاء و عما طال بالنسبة كانتالفرصة اكبر في الحصول عمى عمل أفضل و  كما 

لمشخص الذي يبحث عن العمل قميمة مقارنة بما قد حصل عميو من ميزات في العمل الذي 
 2. من أعماليم أو بطالة الداخمون الجددالمفصولونيمحق بو و ىؤالء ىم 

                                                             
.                                                                                                               محمد عمي السيمي ، نفس المرجع ، نفس الصفحة   1
  ، رسالة دكتوراه  في عمم االجتماع ، بطالة خرجي مؤسسات التعميم العالي واقعيا، و أسبابياخالد رشيد النويعر ، -  2

  25 ،24 ، ص ، ص 2000جامعة أم القرى ،
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من االستحالة أن تكون نسبة البطالة صفر في أي مجمع و ىي بمعنى : البطالة الطبيعية- 
آخر عدد األشخاص العاطمين عندما يكون سوق العمل في حالة توازن اي يكون العرض 

 تتجاوز لمطمب اإلجمالي منيا عند مستوى أجور معين أي ال مساويااإلجمالي من العمالة 
 . %0نسبة البطالة

حد الصناعات الميمة المتركزة في إقميم إلى تدىور أو  أ إذا تعرض :البطالة اإلقميمية- 
إغالق احد المنظمات االقتصادية في إقميم معين ألسباب اقتصادية يؤدي إلى ظيور بطالة 

.  و ىي إقميمية و ىيكمية حيث توجد فرص و وظيفية و لكن في إقميم آخر
 المادي،ىي الناشئة بسبب النقص في التنمية رأس المال بشقيو البشري و : بطالة الفقر- 

 بصفة عامة، أن أفرادىا ال يجدون في محيطيم لمعمل الثابت و االنتاجيةأو نقص الطاقة 
 1.المستمر بعكس البطالة في األصناف السابقة

. أسباب البطالة: المطمب الثالث
: ىناك عدة أسباب لظاىرة البطالة و تتمثل في ما يمي    

ىي من األسباب الرئيسية التي تزيد من استمرار أو ارتفاع حجم : األسباب االقتصادية
:  أىمياالعاطمين،العمال 

 المكثفة اإلنتاجيةتفاقم أثار الثورة العممية و التكنولوجية عمى العمالة حيث حمت الفنون - 1
 انخفاضلرأس المال محل العمل األنسأني في كثير من قطاعات االقتصاد القومي و من ثم 

. الطمب عمى عنصر العمل البشري
 عدد من الصناعات الموجودة بالبالد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية من انتقال- 2

خالل الشركات الدولية لالستفادة من العمالة الرخيصة في البالد مما اثر عمى أوضاع 
. العمالة المحمية في ىذه الصناعات

 فكأن طبيعيا أن يتم انكماشية سياسة انتياجلجوء الكثير من الحكومات الرأسمالية إلى - 3
تحجيم األنفاق العام الجاري االستثماري في مختمف المجاالت و كأن من نتيجة ىذه 

 1. الطمب عمى العمالةانخفاضالسياسات 

                                                             
 20خالد رشيد النويعر ، المرجع السابق، ص -  1
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 :ىيتقوم ىذه األسباب عمى عدة أبعاد ذات التأثير القوي و : األسباب االجتماعية
حيث نجد أن ىناك شريحة من المجتمع و ىي في الغالب من األثرياء و : البعد الطبقي- 

. التي يوجد بيا من ال يعبا بالعمل
 و التي ال يسعى فييا ولي األمر أن يحث في الطفل قيمة :أساليب التنشئة االجتماعية- 

. العمل و االجتياد و من خالليا يفتقد الطفل القدوة و المثل الصالح
و ىنا يؤثر التعميم في سوق العمل و ذلك عندما ال يتناسب : التعميم و مستوياتو- 

مستويات التعميم مع احتياجات سوق العمل داخل الدولة أو عندما تكون غير مواتية لمتطور 
. التكنولوجي مقارنة بالدول األخرى

فنجد أن كل ىذه األبعاد تؤثر في ظيور مشكمة البطالة كما نجد أن بعض األفراد قد    
يرفض العمل في بعض األعمال ألنيا ال تتناسب مع مستواىم االجتماعي أو العممي أو 

 2.تنشئتيم االجتماعية و ىنا نستطيع أن نسمييا بالبطالة االختيارية
. البطالة في الجزائر: المطمب الرابع

 منيا منذ االستقالل عانتيعد مشكل البطالة من ابرز المشاكل التي تواجو الجزائر حيث    
 منيا لحد اليوم لكن شيد تطورىا تذبذبات في معدالتيا حيث بمغت نسبتيا تعانيو الزالت 

 و نظرا لتحسين الظروف المادية المتمثمة في ارتفاع نسبة أسعار % 23.9 م1966سنة 
 استطاعت الجزائر التخفيف منيا إال أنيا تزامنا مع األزمة النفطية سنة 1973البترول 
 % 22 و 1985 سنة 1590 عرفت تراجعا في معدالتيا ىذه األخيرة ارتفعت نسبة 1986
 و نذكر أنو ما يساعد عمى ارتفاع معدالت 1993 سنة % 24.4 لتصل إلى 1988سنة 

 المؤسسات العمومية أو جانبالبطالة ىو غياب تمك االستثمارات ذات الشأن سواء من 
 الطرد المكثف لإلجراء عمى اثر عمميات إعادة الييكمة و حل المؤسسات جانبالخاصة إلى 

 ، و من ىذه الحصيمة التي وضعتيا المفتشية 1997 سنة % 72.95 إلى انتقمتحيث 
لى عممية 260283 نكتشف أن ىناك 2001العامة لمعمل إلى غاية   عامل تعرض وا 

                                                                                                                                                                                              
 ، الرياض مركز أبحاث مكافحة الجريمة البطالة بين خريجي التعميم الثانوي و الجامعيابراىيم مبارك الدوسري، -  1

 . 14 ، 13 ص ، ص ، 1993
.  14ابراىيم مبارك الدوسري، المرجع السابق، ص -  2
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 و ىو المعدل األكبر 2005 سنة % 78.02 كانتتخفيض العمال ، كما أن نسبة البطالة 
  1.الرتفاع نسبة البطالة في الجزائر

 إحصائيات البطالة في الجزائر خالل العقود األخيرة من القرن يمثل ارتفاعوالجدول التالي    
: الواحد و العشرون

 
 
 
 
 
 
 
 

نرى من خالل الجدول أن احصائيات البطالة في الجزائر خالل السنوات الماضية قد    
 و ضعف االقتصاد و ىذا بدور مؤشر من االنشغاالتارتفع بشكل كبير نظرا لنقص 

 بالشباب و المراىق إلى اإلدمان عمى المخدرات و أدت و الجريمة التي االنحرافمؤشرات 
. تعاطييا

 من التحسن الممحوظ في مجال التقميل من نسبة البطالة من قبل الدولة إال أنيا    فبالرغم
بين أىم التحديات التي يجب رفعيا في الظرف الراىن وفي المستقبل، مازالت تعتبر من 

ألنيا تمس عددا معتبرا من فئات الشعب الجزائري بمختمف شرائحو  خاصة الشباب و تعتبر 
السبب األول لتفشي ظاىرة الفقر وما ينجر عنيا من آفات اجتماعية خطيرة تيدد أمن 

.  المجتمع و استقراره كاإلدمان عمى المخدرات 
 
 

                                                             
 ، المجمس الوطني االقتصادي و االجتماعي ، الجزائر ، اليد العاممة الريفية في الصناعة الجزائريةمحمد بوخموف ، -  1

 . 118 ، 117ص ، ص ، 

النسبة السنوات 
2001 22 % 
2005 78.02 % 
2009 10.02 % 
2010 10 % 
2014 80 % 
2015 11.02 % 
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.  المراىق عمى المخدراتبإدمانالبطالة و عالقتيا : المطمب الخامس
قد يعاني بعض الشباب أو المراىقين من مشكمة الفراغ بمعنى ال عمل و ال شيئا اخر و     

بالتالي فأن حكمو عمى األمور ال يكون سميما ، و قد تدفع البطالة ىنا بالشخص إلى الشممية 
و كثرة المشاركات في المناسبات التي ال تخمو من المعاثر، و قد تكون التجربة األولى 

لممراىق ىي تعاطي المخدرات كنوع من المتعة و الترويح و من ثم يصبح مدمنا عمييا ىذا 
كمو من الفراغ الذي يعانيو في حياتو خصوصا عند بحثو عن عمل و ال يجده، و يرتبط 

اإلدمان بالناحية االقتصادية و مع موجات البطالة التي يعاني منيا الشاب أو المراىق فأننا 
نجد نسبة البطالة في ازدياد مطرد و في ذلك بالمقابل نستطيع أن نتوقع في السنين المقبمة 

 1.زيادة في نسبة اإلدمان و تعاطي المخدرات
 فيو يسعى إلى إدمانو، المراىق و انحرافو نستنتج أن البطالة فعال ليا دور فعال في    

المتاجرة بالمخدرات و كسب المال الوفير فيي السبب الرئيسي التي تجعل المراىق يدمن 
 .المخدراتعمى 

.  المراىق عمى المخدراتبإدمانالطالق و عالقتو : المبحث الثالث
. مفيوم الطالق: المطمب األول

 و يستعمل المفظ طمق بعد، بمعنى ترك و أطمق و  فعل طمق الطالق لغويا مشتق من:لغة 
 فيقال طمق الرجل زوجتو و ال يقال الحسي، في رفع القيد أطمقفي رفع القيد المعنوي و 

 و في الالتينية اشتق الطالق 2 . و ال يقال طمق البعيربغيره، الرجل أطمق و يقال أطمقيا،
 في الدوران و الذي يعني Divertere الذي اشتقت بدورىا من فعل Diyartumمن كممة 

. 3 ليما نفس الطريقة كانت و االفتراق الذي يتم بين شخصين، االنقسامناحية اخرى و 
: اصطالحا-  الطالق- 
 أيضا  و ىو .ىو رفع قيد النكاح الصحيح بمفظ مخصوص يفيد ذلك صراحة أو كتابة   

                                                             
 H  2016-12-6يوم  / http:// takla .ONGاالنباتكال ىيمانوت الحبشي القس ، الكنيسة القبطية األرثوذكسية  -  1

14:39  
، دراستو فقيية مقاربة، دار ىومة لمطباعة و النشر و ، الطالق و اثاره من قانون االسرة الجزائريةمبروك المصري-  2

 . 112 ، 111ط ، ص ، ص .التوزيع ، الجزائر، د
. نفس المرجع ، نفس الصفحة  3
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 و النساء ىن الذين يطمبونو عندما يتقاضون أجرا و يمتمكون الحرية لمزواج، التام اإلنقطاع
وىناك تعريف اخر لمطالق قد عرفو  1.الخاصة في المال و ليذا يبادرون في طمب الطالق

 الزوجين عن بعضيما انفصالىو  : ladivorse françaisفي موسوعيتو " بوالند"الدكتور 
 و قد يتم قانونية بو و ينبع ذلك إجراءات رسمية و يدينانبطريقة منبثقة من الدين الذي 

 2.باتفاق الطرفين أو بإرادة احدىما
 :عوامل الطالق: المطمب الثاني

يعود الطالق إلى مجموعة من العوامل بحيث يكون عامل من ىذه العوامل نصيب خاص    
: الذي قد يكبر أو يصغر نشوء ظاىرة الطالق و ىي كالتالي

أن معظم حاالت الطالق ترجع إلى عوامل الشعورية و تدخل في عمم : العوامل النفسية- 1
 عن طريق الطالق إالالنفس المرضي اي أن شخص الذي ال يراه حال  لالزمات الزوجية 

ليس بالشخص السوي و أن السبب الجوىري الذي يجعمو فكر في الطالق ثم ييدد بو و 
 الخاطئة األساليب ينقده ىو سبب مرضي في نفسو يستخدم في حياتو الزوجية نفس أخيرا

التي اعتاد عمييا من قبل ، كعدم الثقة و الخوف من المسؤولية و من التممك و العزة التي 
. تدفعو إلى الطالق

 مما يؤدي إلى عدم انفعاليا غيرنا ناضجين جنسيا أو األزواجففي ىذه حالة يكون اغمب    
اإلحساس بالمسؤولية و بالتالي عدم التوافق الجنسي مما يزيد في حاالت التوتر و زيادة حدة 
الخالفات حتى الوصول إلى نقطة يصعب معيا التوفيق و يصبح ال مفر من حل الرابطة 

 3.الزوجية
: و تتضمن ما يمي: العوامل االجتماعية- 2
تباين عام في الخمفية االجتماعية لمشريكين يعكس ىذا االختالف تربية الشريكين األسرية - 

 يصادقونيم قبل الزواج و من الطبيعي أن كانوا الذين األصدقاءو نحصرىا الطبيعي و نوع 

                                                             
1  Gilles FERREOL et les autre, dictionnaire de sociologie. Armand colin, paris, 3emme 
édition, p 23. 
2 Boland lé gisl – la définition de divorce – paris, 1802. p 129.  
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 الخمفية مختمفة كانتيحصل تباين في خمفية الشريكين االجتماعية لكن تكمن الخطورة اذا 
 1. تقريرىما و تكييفيما مع بعضيما البعضإعاقةتماما االختالف مما تعمل عمى 

أن العامل االقتصادي من االسباب اليامة التي يستند عمييا : العوامل االقتصادية- 3
 في الزوجانالطالق في المجتمعات العربية يرى أنو حين تصنيف سبل المعيشة و يفشل 

 فيتحقق الزوج من العباد و ال يبالي بعد ذلك بما يكون إلغراضياتحقيق حياة سعيدة مؤدية 
 ايضا بعض الدراسات في المجتمعات الصناعية و التي الحظت بأن الدخل انتيتو ىذا ما 

الذي يمثل مؤشر ىام و طيب العالقة في حياتيم اليومية مما يكون ليم بدون شك االحتمال 
 الواضع عمى األسرة خصوصا في ىذه أثرهاألكبر الطالق و بالتالي فالعامل االقتصادي لو 

 جانبالمرحمة التاريخية من حياة المجتمعات التي تشاىد فييا سيطرة الماديات عمى كل 
. منيا
زمة السكن في المراكز الحضرية الكبرى التي تعيشو بعض المجتمعات تعتبر أكما أن    
 الزوج يطرح مشاكل عديدة لمزوجين أىلحد العوامل المشجعة عمى الطالق فييا فالسكن مع أ

نظرا لمصراع الذي يقوم بين الزوجة و الحماة و بالتالي بين الزوج و الزوجة بسبب ذلك من 
 عدم الشعور بالحياة باألحرىن أو اجية اخرى و يدعمو تنص الحرية التي يشعر بيا الزوج

نت أسرتو تتكون من عدت افراد، ا أىل الزوج ، السيما اذا كعالزوجية ككل نتيجة لسكنيما م
 2.مما يدفع غالبا إلى الطالق

و مما سبق نستنتج أن سرعة التغير االجتماعي في المجتمعات المعاصرة و التحوالت     
نتشار العولمة و مفاىيم الثقافة الغربية عبر وسائل اإلعالم واالنترنت االعالمية المتالحقة و 

نييار وتفكك انعكس ىذا عمى تدىور واأسيمت إلى حد ما في تصدع العالقات األسرية و
والمجتمع الجزائري أحد المجتمعات التي بدأت تستفحل فييا . األسرة ، في شتى أنحاء العالم 

  .عدة ظواىر ومشاكل اجتماعية يعود سببيا إلى التفكك األسري
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: أنواع الطالق: المطمب الثالث
 ىو الذي يممك في الزوج حق إعادة المطمقة إلى حياتو الزوجية دون :الطالق الرجعي- 1

 لم ترضى ، فيو ال يزيل الرابطة الزوجية و ال أمعقد جديد ما دمت في العدة سواء رضيت 
 فيو ال يزيل الممك و 1 الثابتة بالزواج مادمت المرأة في العدة ،األحكاميغير شيئا من 

 وسائر الحقوق الثابتة بالزواج و ال يزيل باألخرالمقصود بو ممك كل من الزوجين االستماع 
. الحل ايضا يعني بقاء المطمقة حالال لمن طمقيا غير محرمة عميو

 عدتيا و لم يراجعيا كأن عمى الزوج أن يعقد عمييا مرة اخرى لبقاء الحل انتيتما اذا    أ
 عدد نقصانفقط بعد الطالق الرجعي، و يترتب عمى الطالق عمى الطالق الرجعي 

 طمقة إال و أن كأن لو مسبوقا بطمقة لم تبقى طمقتانالطالقات التي يممكيا الزوج ، فأن 
. واحدة ، تحرم المطمقة بعدىا عمى مطمقيا تحريما مؤقتا حتى تنكح زوجا اخر

 نوعانو ىما : الطالق البائن- 2
ىو الطالق الذي يستطيع الزوج بعده اعادة المطمقة إلى : الطالق البائن بينونة الصغرى- أ

 حالل لمرجل لممرأة بعد مير و عقد جديدين فيو يزيل الممك و لكن الحل اي تبقى إالزوجيا 
.  عدد الطالقات التي يممكيا الرجل عمى زوجتونقصانو يترتب عنو 

ىو الطالق الذي يزيل الممك و الحل نماما فال يجوز الرجل :الطالق البائن بينونة كبرى- ب
 أن يتزوج غيره و يدخل بيا دخوال حقيقيا ثم يطمقيا و تنتيي الطالق إالالعقد عمى المطمقة 

 طمق الرجل زوجتو طمقة واحدة و راجعيا فإذا المكتمل لثالث إطالقالبائن بينونة كبرى، ىو 
 و راجعيا ثم طمقيا لممرة الثانية كأن الطالق بائن بينونة كبرى، فال محل ثانيةثم طمقيا 

لوقوع طالق اخر بعده فيحل بو الصداقة المؤجل إلى الطالق أو الوفاء و يمنع الكوارث بين 
 2.الزوجين

. أقسام الطالق: المطمب الرابع
سبق أن قمنا في تعريف الطالق أنو رفع قيد النكاح بمفظ مخصوص أو ما يقوم مقامو من    

 المفيمة و المفظ الذي يقع بو الطالق اما أن يكون صريحا و اما أن يكون  اإلشارةالكتابة أو 
                                                             

  33 .31، الدار الجامعية، بيروت، ص ص، الطالق و حقوق األولياء و األقارباحمد محمود الشافعي، -  1
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: كناية
أنت : ىو المفظ الذي يستعمل في الطالق و لم يستعمل في غيره مثل: الطالق الصريح- 1

 و ىي الطاء والالم األصمية الطالق أحرف المشتممة عمى األلفاظطالق وطمقتك، وسائر 
حرمتك أو أنت عمي حرام أو محرمة و نحو ذلك : والقاف، ومن الصريح قول الرجل لزوجتو

من كل ما استعممو الناس في قطع العالقة الزوجية وحكمو أن يقع بو الطالق بمجرد صدوره 
. من الحالف من غير توقف عمى النسبة أو غيرىا

ىي كل لفظ يحتمل الطالق وغيره، ولم يغمب استعمالو عرفا في : الطالق بالكناية- 2
. بريئة اذىبي إلى أىمك إلى غير ذلك- بتو- أنت بائن:  الكنايات كثيرة منياوألفاظالطالق ، 
 من الرابطة الزوجية و يحتمل البينونة االنفصالأنت بائن يحتمل البينونة و : فقولو ليا 
.  من اسباب الخير و الشرواالنفصال

. وقولو أنت خمية أو برية يحتمل الخمو من الزواج و البراءة منو   
 بالنية أو إالوحكم الكناية مختمف عميو الفقياء فمذىب الحنفية أنو ال يقع بو الطالق    

 داللة الحال تبين معنى الطالق يقع بمفظ الكناية الطالق كانتبداللة الحال، بمعنى أنو اذا 
 إال الطالق فأن الطالق ال يقع بمفظ الكناية إرادةمن غير الحاجة إلى النية ، ألن داللة عمى 

 الكناية النية دائما بألفاظبالنية، وعمى ذلك ال يشترط في المذىب الحنفي في وقوع الطالق 
 بداللة الحال ، فأن دل الحال عمى وقوع الطالق وقع نو أو لم األحوالبل يكتفي في بعض 

 بعضيا ال يكتفي بيا البد من النية، فأن نوى الطالق وقع و أن لم ينوى لم 1ينوي ، و في
. يقع
 حنيفة و عمى ذلك اذا صدر من الزوج أبيوالمراد بالكناية ىنا ما كأن كناية في مذىب    

 الكناية، فادعت عميو الزوجة أنو طمقيا بيذا المفظ لصدوره عنو ،واعترف ىو ألفاظلفظ من 
 بيذا المفظ أراد الطالق ، يكون القول قولو بيمينو فيحمف أنو ما إرادةولكن أنكر . بصدور

 النكال حمف رفضت دعواىا و أن نكل عن اليمين حكم لو بطالقيا منو ألن فإذاالطالق، 
 2. بالدعوىإقرارعنو اليمين 

                                                             
 58 ، 57 ، ص ، ص 2004 ، كمية الحقوق ، جامعة االسكندرية ، ط أحكام االسرة في االسالماحمد فراج حسين ، -  1
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.  المراىق عمى المخدراتبإدمانالطالق و عالقتو : المطمب الخامس
 عدة ويتبدى بطرائف مختمفة، فالمؤكد ىو امر واحد، أشكاالبالرغم من أن الطالق يأخذ    

يفرض اإلدمان عمى الدوام ضريبة عاطفية عمى المراىق المدمن، حتى وأن كأن ال يقيم مع 
 والطالق فأن الطفل أو المراىق االنفصالأىمو أو والديو الذين حصل ليم تفكك اسري مثل 

 ، وأن لم يتمق المعالجة فمن الممكن أن تستمر اثار اإلدمان المدمرة لدى المعاناةيستمر في 
المراىق وينتج عن ذلك أن المدمن قد يتخذ ميارات تأقمم شاذة بعد طالق والديو تؤدي بدورىا 

: إلى مايمي
الكآبة و الغضب  - 
 األرق و اإلنسحاب- 
 االنعزال- 
ضعف تقدير الذات - 

 تحدث مشاكل سموكية غير سوية يكون ليا دور فعال في لجوء المراىق أو األموركل ىذه 
 1.الولد إلى التعاطي و اإلدمان عمى المخدرات

ن المراىق حيث يعد سببا او نستخمص مما سبق أن الطالق ىو مؤشر حقيقي لإلدم- 
 من ىذا المشكل فالحل الوحيد الذي يمقي فيو راحتو ىو ومعاناتواجتماعيا يؤثر عمى نفسيتو 

. نو عمى المخدرات كي ينسى أالمو و يعيش واقعو المؤلم عمى حساب اإلدمانادمإ
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: ممخص
تعد قضية الفقر و البطالة واحدة من اخطر المشكالت العويصة التي يواجييا المجتمع    

 األسرة فقيرة ىذا من جية أو كأن احد افرادىا عاطال عن العمل كانتخاصة األسرة سواء 
 المشاكل االسرية و العوائق و تنتيي ىذه المشاكل تبدأنيا و اركأىنا يحدث اصطدام في 

بالطالق رغم أن ابغض الحالل عند اهلل ىو الطالق لكنو عبارة عن كممة تتمفظ بيا الشفاه ال 
نفصال والديو اتكمف طرفييا شيئا لكن الطرف الوحيد التي تؤثر عمييا ىو المراىق فبعد 

يحس بالكآبة و القنوط وحيدا بين الناس فيذه الفترة جد صعبة بالنسبة لو فيتنقل إلى تعاطي 
 .ألسرتوالمخدرات و اإلدمان عمييا كي ال تذكره بشيء حصل لو أو 

 



 



 المخدرات على اإلدمان و المراهق:                                      الثالث الفصل

 

 :تمهيد 
 في داللة المراهقة : المبحث األول

 .تعريف المراهقة - 1م
 .أنماط المراهقة - 2م
 .مشكالت المراهقة - 3م
 . المراحل الزمنية لممراهقة و عالقتها بانحراف المراهق – 4م

 .في ماهية اإلدمان: المبحث الثاني
 . مفهوم اإلدمان– 1م
 . خصائص اإلدمان– 2م
 . مراحل العالج من اإلدمان – 3م
 . النظريات المفسرة لإلدمان – 4م
 . اإلدمان و عالقته بانحراف المراهق – 5م

 المراهق و المخدرات : المبحث الثالث
  تاريخ المخدرات – 1م
 . مفهوم المخدرات – 2م
 . أنواع المخدرات – 3م
 . أسباب تعاطي المخدرات – 4م
 .    المخدرات و عالقتها بإدمان المراهق – 5م

 ممخص 
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 : تمهيد
   المراىقة مرحمة من مراحل الحياة تتميز بسرعة النمو و التغيير في كل مظاىر النيائية 

 .تقريبا الجسدية و المعرفية و االنفعالية و االجتماعية
   حيث ينتقل الفرد خالليا من عدم نضج الطفولة إلى نضج الرشد و بالتالي فيي الجسر 
الواصل بين ىاتين المرحمتين ، فيذه المرحمة تعتبر  حساسة بالنسبة لممراىق و فييا تحدث 
لو تغيرات جذرية نفسية و جسدية تقوده إلى طريق االنحراف و انتياج سموكات غير سوية 
تجعمو يعيش في عالم غير العالم الذي ىو فيو إال و ىو اإلدمان عمى المخدرات التي تعد 

اليوم ظاىرة اجتماعية عويصة يسمكيا المراىق ال يحسب حساب العواقب و من ىذا المنطق 
سنتحدث في ىذا الفصل عمى المراىقة و اإلدمان عمى المخدرات و أسباب تعاطي المراىق 
المخدرات و قسمناه إلى ثالث مباحث خصص المبحث األول لممراىقة و تطرفنا فيو إلى 

تعريفيا و أنماطيا و مشكالتيا و مراحميا الزمنية و عالقتيا بانحراف المراىق ، إما المبحث 
الثاني فتناولنا فيو اإلدمان و خصائصو و مراحل العالج منو و أىم النظريات التي حاولت 

تفسيره ، أما المبحث الثالث فتم تسميتو بالمراىق و المخدرات و تطرقنا من خاللو إلى تاريخ 
المخدرات في المطمب األول اما الثاني فكأن بعنوان مفيوم المخدرات ، إما الثالث فجاء 
بعنوان أنواع المخدرات ثم أسباب تعاطييا من قبل المراىق و في االخير ختمنا المبحث 

 . بمطمب حول المخدرات وعالقتيا بإدمان المراىق 
 .في داللة المراهقة: المبحث األول
 تعريف المراهقة: المطمب األول

يتضمن ىذا التعريف التغيرات البيولوجية و الجسدية لمبموغ التي  : التعريف البيولوجي- 
تحول االطفال إلى راشدين ناضجين جسديا و جنسيا ، و ىذه التغيرات تحدث لدى كافة 
المراىقين بغض النظر عن الثقافة التي ينتمون إلييا ، و في الواقع فيي التغيرات الوحيدة 
التي تعتبر عامة في مرحمة المراىقة و تحدث ىذه التغيرات نتيجة مجموعة متنوعة من 

اإلفرازات اليرمونية القوية و التي تحدث وفقا لسرعات زمنية مختمفة ، و تؤدي إلى أحداث 
الفروق الجسدية بين الذكور و االناث في الطول و الوزن و نسب الجسد و كذلك الفروق في 

 1.جيازي اإلنجاب لدى الجنسين
                                                             

 24 ، 23 ، ص ، ص ، 2009 ، 1 ، دار المسيرة لمنشر و التوزيع ، األردن ، ط سيكولوجية المراهقةرغدة رشيم ، -  1



 المخدرات عمى اإلدمان و                                      المراهق: الثالث الفصل

 

41 
 

يركز ىذا التعريف عمى أىمية تشكيل ىوية مستقرة لدى المراىق  : التعريف السيكولوجي- 
لتحقيق االحساس بالذات عمى نحو يفوق حدود التغيرات العديدة في الخبرات و األدوار ، 
مما يمكن المراىقين من تجسيد الطفولة التي سيغادرىا بالرشد الذي عمييم بالدخول فيو و 
يظير التوتر عمى نحو طبيعي بسبب الضغوط التي توجد في المراىقة المبكرة ، البموغ و 
النمو المعرفي و التغير في التغيرات االجتماعية و يعتبر البموغ أول ىذه الضغوط التي 

يشعر بيا المراىق ، باإلضافة إلى التغيرات الواضحة في الوزن و الطول ، و يصاحب ىذه 
التغيرات الجسدية لدى المراىقين وعي جديد بأجسادىم و ردود الفعل فعل اآلخرين نحوىم ، 

و يستدعي البموغ كذلك عالما داخميا من االستشارات الجنسية ، كما تتسم ىذه المرحمة 
  .1بتغيرات معرفية سريعة كذلك تتغير التوقعات االجتماعية تغيرا واضحا

يعرف عمماء االجتماع االفراد بمصطمحات تتضمن مواقفيم في  : التعريف االجتماعي- 
المجتمع ، بما يعكس إلى حد بعيد مدى فعاليتيم الذاتية ، و من وجية نظرىم يظير 

و بالتالي فيم غير  . self- sufficientالمراىقون كأفراد ال يتمتعون باالكتفاء الذاتي 
راشدين و ينظر إلى مرحمة المراىقة عمى أنيا فترة انتقالية تتحدد نيايتيا بتشريعات تضع 
الحدود العمرية المتعمقة بالحماية الشرعية ألولئك الذين لم يصبحوا بعد راشدين ، فقوانين 
التعميم اإللزامي شرعت من اجل االطفال بين السادسة و الثامنة عشر من العمر ، و ىذه 

 2.القوانين تضمن لألطفال تعمم الميارات األساسية الضرورية لمعمل المستقبمي 
و مما سبق نستخمص أن المراىقة ىي فترة يمر بيا االنسان في حياتو تجعل منو فردا راشدا 

 .يعمل عمى اثبات نفسو داخل المجتمع 
 أنماط المراهقة : المطمب الثاني- 

 أن ىناك عدة أنماط عامة Magharos samuel" صموائيل مغاريوس "    يرى الدكتور 
 : لممراىقة و ىي كالتالي 

ىي المراىقة اليادئة نسبيا ، التي تميل إلى االستقرار العاطفي   و : المراهقة المتكيفة- 1
تكاد تخمو من التوترات االنفعالية الحادة ، غالبا ما تكون عالقة المراىق بالمحيطين بو في 
ىذه الحالة عالقة طيبة ، كما يشعر بالمراىق بتقدير المجتمع لو ، و تتوافق معو ال يسرف 

                                                             
.   رغدة رشيم ، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  1
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المراىق في ىذا الشكل في أحالم اليقظة أو الخيال أو االتجاىات السمبية ، أي أن المراىق 
 .يميل إلى االعتدال 

 : المراهقة اإلنسحابية المنطوية - 2
   ىي صورة مكتئبة تميل إلى االنطواء و العزلة السمبية و التردد الخجل و الشعور بالنقص 

و عدم التوافق االجتماعي ، مجاالت المراىقة الخارجية االجتماعية ضيقة محدودة و 
يتصرف جانب كبير من تفكير المراىق إلى نفسو، و حل مشكالت حياتو أو إلى التفكير 
البدني و التأمل في القيم الروحية و األخالقية كما يسرف في االستغراق في اليواجس و 

أحالم اليقظة في بعض الحاالت حد األوىام و الخياالت المرضية و إلى مطابقة المراىق  
 1.بين نفسو و بين أشخاص الروايات التي يقرؤىا 

و نستخمص مما سبق أن المراىقة اإلنسحابية المنطوية يميل صاحبيا إلى العزلة        و 
االنطواء و الكآبة و عدم التفاعل مع االخرين باالضافة إلى مراودتو إلى بعض اليواجس و 

 .األحكام المزعجة و التخيالت 
 مشكالت المراهقة : المطمب الثالث

   ال شك أن مشكمة المراىقة ظاىرة طبيعية و أساسية في حياة الفرد و الشباب ىو فترة 
المشكالت و اليموم ، و المراىق يحتاج إلى كثير من المساعدات حتى يصبح راشدا متوافقا 

في حياتو ، ألن المراىقة حالة نفسية و جسدية كامنة في كل منا، و تدفع االنسان إلى 
التصرف الخاطئ و تحتاج إلى رقابة مستمرة من االىل تدعو إلى اتباع األوامر أالىية التي 
تنص عمى عدم االختالط ، و المراىقة أيضا تحتاج إلى قيم دينية يفترض إلى تزود االنسان 

 :بيا ليتحصن من الوقوع في الرذيمة و من أىم مشكالت التي يتعرض إلييا المراىق ىي 
 " :البموغ " التصبح المبكر أو المتأخر - 1

   المراىقة فترة يمر بيا افراد الجنسين ذكورا و إناثا و ىي تترك آثارىا التي تنسحب عمى 
حياتيم كميا ، و ال يمكن لمسنين أن تمحو بصماتيا الجيدة و السيئة عمى حد سواء ، ميما 
حاولنا فيذه المرحمة ىي مرحمة بناء الشخصية و تحديد اليوية و احتالل المكانة االجتماعية 

لذا فأنو كما تكون ىذه المرحمة يكون المستقبل التي تخطو أياميا و تكون الصورة التي 
ترسميا التصرفات و الممارسات الحياتية اليومية التي حصمت خالليا       و المراىقة عند 
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الفتيات ليست اقل شأنا عند الشباب ، بل أنيا غالبا ما تترك آثار أكبر لدى أميات المستقبل 
المواتي يصعب عميين التحرر من وطئتيا اذا عشناىا بشكل مضطرب و اذا تعرضنا خالليا 

 .بمشكالت كبيرة أو خطيرة
 : بروز الثديين أو انتفاخهما- 2

   أيضا ىذه المشكمة من عالمات النضج أو البموغ و الذي يترافق عادة مع فترة الحيض    
و يربك الفتاة و المسالة كميا اعتياد فيذه الفتاة الخجولة التي كانت تمعب مع الصبيان من 
األقارب و األصدقاء بدون حرج سيبدأ بااللتفات من ىن من جنسيا ألنيا تالحظ عندىن 

 .مشاركة في الصفات الجنسية 
 : مشكمة ظهور الشعر الزائد - 3

   أن ظيور الشعر الزائد من المشكالت التي تقمق الفتاة و تركبيا في نتاج التغيرات 
اليرمونية و االنتقال من الطفولة إلى بموغ إلى المراىقة ، حيث يظير الشعر الزائد في بعض 

مناطق الجسم ، فتخاف و تشعر بالخجل اعتقادا منيا أن ىذه ال يحدث اال معيا ، اما 
بالنسبة لمحاجبين فاألمر اكثر أىمية ألن الفتاة اكثر ما تيتم بوجييا و الفتاة تبدأ بمالحظة 

   1.كثافة حاجبييا عندما ترى رفيقاتيا ينزعن شعر حواجبين 
 : حب الشباب- 4

    يمثل حب الشباب أحد العالمات البارزة في مرحمة البموغ أو النضج، حيث يمثل مشكمة
 حب الشباب أحد المشكالت التي تؤرق الجنسين البنات و البنين في مرحمة المراىقة ،   و 
حب الشباب ظاىرة طبيعية في ىذا السن تعود ألسباب جسدية و نفسية ، إال أن االم الواعية 
تعرف طبيعة بشرة ابنائيا و عمييا أن تعرف كيف توجييا لتتجنب الفتاة استعمال أو أكل أي 

 .شيء يضر ببشرتيا 
 : الكفاءة االجتماعية- 5

   يتعرض المراىق أو بعض المراىقين لمنبذ و ذلك ليس راجعا إلى ما يعنونو من نقص في 
شخصياتيم ألنيم لم تتح لو الفرصة لتعمم الميارات االجتماعية التي تسمح في أن يكون 

موضع تقبل اجتماعي فينبغي بمجموعة من الميارات اإلدراكية و القدرة عمى السيطرة عمى 
نوازع المذة ، و ما نراه من فشل الزيجات النفسية أنما يرجع إلى نقص التفاعل االجتماعي 
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لذلك فأن ىؤالء المنبوذون ليذه األسباب أنما يمكن أن يؤدي عدم تحمييم بالميارات 
 1.االجتماعية 

   و مما سبق نستنتج أن ىناك صفات جسمانية يتعرض المراىق من خالليا إلى تغيرات 
 فيزيولوجية و ىرمونية تجعل منو شخصا يسعى إلى فرض نفسو داخل األسرة 

 المراحل الزمنية لممراهقة : المطمب الرابع
   لقد تم تقسيم مرحمة المراىقة إلى فترات زمنية مختمفة و في ىذا الصدد ىناك تباين في 

وجيات النظر في تقسيم مرحمة المراىقة بين التحديد و التوسع، و يطمقون عمييا فترة 
 : و من أىم التقسيمات في ىذه المرحمة ما يمي the teen yearsالسنوات العشر 

 :تتمثل في ما يمي: التقسيمات الثنائية- 1
و تمتد من سن الثانية عشر أو السادسة  : earlu Adolexence  :المراهقة المبكرة- أ

عشرة حيث يصاحبيا نمو سريع إلى ما بعد سن البموغ بسنة تقريبا ، و يتميز سموك المراىق 
في ىذه المرحمة بالسعي نحو االنطالق و الرغبة في التخمص من القيود        و السيطرة و 

 .يستيقظ عنده االحساس بذاتو و كيانو
و تمتد من السابعة عشرة إلى سن الحادية و : late Adolexence: المراهقة المتأخرة- ب

العشرون و يتميز سموك المراىق في ىذه المرحمة بالتوافق مع المجتمع الذي يعيش فيو و 
االبتعاد عن العزلة و االنخراط في نشاطات اجتماعية ، و تقل عنده النزعات الفردية ، كما 

 .تتحدد اتجاىاتو السياسية و االجتماعية و تتضح ميولو المينية 
 :التقسيمات الثالثية- 2
و تبدأ من سن العاشرة حتى الثانية عشرة ، حيث يظير في ىذه : ما قبل المراهقة- أ

المرحمة حالة التييؤ التي تدفع إلييا الطبيعة تمييدا لالنتقال إلى المرحمة التالية من النمو ، 
كما تتميز ىذه المرحمة بالمقاومة النفسية التي تبذليا الذات ضد تحفز الميول الجنسية   و 

 .تكون مشوبة بالقمق نتيجة بداية ظيور الخصائص الجنسية الثانوية 
 و تمتد من سن الثالثة عشرة إلى سنة السادسة عشرة و تسمى بمرحمة :المرحمة المبكرة- ب

البموغ حيث تبدأ الغدد الجنسية بأداء وظيفتيا بالرغم من أن المراىق لم يحقق بعد في ىذه 
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المرحمة النضج الجنسي الكافي ليمارس العالقات الجنسية ، كما تبدأ في ىذه المرحمة بوادر 
 .النضج كظيور العادة الشيرية عند الفتيات و أنتاج الحيوانات المنوية عند الذكور 

تمتد من سن السابعة عشرة إلى سن الحادية والعشرين ويطمق عمييا : المرحمة المتأخرة- ج
ما بعد البموغ، حيث يمكن لمفرد أداء وظائفو الجنسية بشكل كامل وتكتمل الوظائف 

 وقد ال يتمكن المراىق من إشباع ميولو الجنسية 1.العضوية، و تنضج األعضاء التناسمية
بطرق طبيعية مباشرة عن طريق الزواج فيمجا إلى العادة السرية وقد يفرط في ممارستيا 

 .فتنعكس عميو عمى شكل مشاعر الذنب وتنتيي ىذه المرحمة بابتداء سن الرشد
 :التقسيمات الرباعية- 3
تكون عند البنات من عمر أحد عشر إلى اثنتي عشرة سنة و عند  : مشارف المراهقة- أ

 .البنين من عمر ثالث عشرة إلى أربع عشرة سنة 
و تمتد عند البنات من اثنتا عشرة إلى أربع عشرة سنة و عند البنين : المراهقة المبكرة- ب

 . عشرة سنة 16 إلى 15من 
 عشرة سنة و عند 16 عشرة إلى 14و يكون عند البنات ما بين  : المراهقة الوسطى- ج

 . عشرة سنة 18 عشرة إلى 17البنين من 
ىي عند البنات من سبع عشرة إلى عشرين سنة و عند البنين من  : المراهقة المتأخرة- د

 2. عشر إلى عشرين سنة 19
 المراهقة و عالقتها بانحراف المراهق : المطمب الخامس

    مشكمة يتعرض إلييا كل شاب في سن المراىقة و ىي من اخطر المشاكل التي تواجو 
المجتمع و من واجبنا التخمص منيا ألنيا تدمر و تيمك شبابنا في أعمار الزىور إال وىو 

االنحراف الذي يؤدي بيم إلى باب موصد و دربو ظالم و ضياع و ذلك لعدة أسباب نذكر 
 : منيا
 .ضعف الوازع الديني - 
 .ضعف التربية و الرعاية من قبل الوالدين- 

                                                             
 ، 21 ، ص ، ص ، 2013 ، دار الزىران لمنشر و التوزيع ، عمان ، سيكولوجية المراهقةاحمد محمد الزعي ،  -  1
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 .أصدقاء السوء و شمل اإلجرام و الفساد- 
 .الترف الزائد و الفراغ القاتل- 
 .حب الشيرة و الثراء السريع و فور الشيوة و طغيان الغريزة مع صعوبة الزواج- 
 .اختالط النساء و الرجال في األماكن العامة و بعض دوائر العمل- 

تجر بالمراىق إلى ما يمكن االستغناء عنو و  (االنحراف )إال أن ىذه المشكمة االجتماعية 
لجوءه إلى دائرة اإلجرام و شوقو إلى اخطر اآلفات االجتماعية إال و ىي إدمانو عمى 

 1.المخدرات
 في ماهية اإلدمان : المبحث الثاني
 .مفيوم اإلدمان: المطمب األول

المادة   المداومة عمى الشيء أو االعتماد المضطر عميو و قد اتجو الرأي إلى تاثير: لغة
المخدرة ال يسبب عنو مجرد المداومة أو االعتياد مع طول الوقت و لكن يترتب عميو اعتماد 
الجسم عمى تعاطي المادة المخدرة في أداء وظائفو بحيث تنتاب الجسم تغيرات و أالم اذا ما 

أن  امر قد ال يستطيع المتعاطي احتمالو ليذا رأت منظمة الصحة العالمية أنقطع عنيا و ىو
 كممة االعتماد عمى المواد المخدرة اصدق من التعبير من كممة 

 2. اإلدمان
ىو الشخص الذي يتعود عمى تعاطي العقار معين مثل الكحول أو المخدرات و في : المدمن

حالة توقف تعاطيو بحالة من االضطراب النفسي و الجسمي، حيث يتناول جرعة من المادة 
 و نستخمص مما سبق أن اإلدمان ىو تعود الشخص عمى شيء اعتاده 3.التي تعود عمييا

منذ فترة زمنية فالمراىق الذي يتعود عمى المخدرات تصبح حاجة ضرورية في حياتو و البد 
منيا و كأنيا الدم الذي يجري في عروقو ، فكمما نقصت ىذه العادة كمما كأن ألنسأن غير 

 .طبيعيا و غير متوازن و يحاول إيجادىا و لو بطرق غير مشروعة 
                                                             

 عمى 2016- 12 – 6 ، يوم  forum.el – walid .com، مرحمة المراهقة و انحراف المراهقين الوليد، وليد،  1
. 16:39الساعة 

 2009 ، مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندرية ، د ط ، المشكالت االجتماعية في المجتمع المعاصرطارق كمال ،  -  2
 88 ، 87، ص ، ص ، 

 ،  اكادمية نايف العربية لمعموم الخدمة االجتماعية في مجال إدمان المخدراتعبد العزيز بن عبد اهلل البريثن ، -  3
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 خصائص اإلدمان : المطمب الثاني
 :    تتميز ظاىرة اإلدمان بالخصائص التالية

 .رغبة و حاجة قيرية لالستمرار في تعاطي المخدر و الحصول عميو بأي طريقة- 
 .ميل الشديد لزيادة الجرعة المتعاطاة من المخدر- 
 .وجود اعتماد جسمي و نفسي عمى المخدر- 
 .ظيور أعراض الحرمان في حالة التوقف عن تعاطي المخدر- 
تأثره ضار بالفرد و المجتمع معا من النواحي الجسمية و النفسية و االجتماعية و - 

 .االقتصادية
زيادة الجرعة بصورة متزايدة لتعود الجسم عمى العقار و أن كأن بعض المدمنين يظل - 

 .عمى جرعة ثابتة
 .الرغبة الممحة في االستمرار في التعاطي و الحصول عمى العقار بأي وسيمة- 
 1.اآلثار الضارة عمى الفرد المدمن- 

 .مراحل العالج من اإلدمان: المطمب الثالث
 :    يتخذ العالج ثالثة مراحل متتالية تكمل بعضيا البعض و ىي 

 ىي مرحمة طبية في األساس، ذلك أن جسد االنسان في :مرحمة التخمص من السموم- 1
األحوال العادية يتخمص من السموم تمقائيا، فالعالج يقدم لممتعاطي في ىذه المرحمة لمساعدة 

 .الجسم عمى القيام بالوظائف الطبيعية و التخفيف من اآلالم المصاحبة لو
 تتضمن ىذه المرحمة العالجية العالج النفسي :مرحمة العالج النفسي و االجتماعي- 2

الفردي لممتعاطي، ثم تمتد إلى األسرة، كما تتضمن ىذه المرحمة تدريبات عممية لممتعاطي 
 .عمى كيفية اتخاذ القرار، و حل المشكالت و مواجية الضغوط

  2: تنقسم إلى ثالثة أقسام و ىي:مرحمة التأهيل و الرعاية الالحقة- 3

                                                             
 ، ص ، 2000 ، 1 ، دار الجماىيرية لمنشر و التوزيع ، ليبيا ، ط المخدرات آفة المجتمعرجب محمود ابو نجاح ،  -  1

115  
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تستيدف إعادة المدمن لقدراتو و فاعميتو في مجال عممو في : مرحمة التأهيل العممي- أ
 .مجال عممو، و عالج المشكالت التي تحول دون عودتو إلى العمل

تستيدف ىذه العممية اعادة دمج المدمن في األسرة و :مرحمة التأهيل االالنكسات- ب
المجتمع  يعتمد عمى تحسين العالقة بين الطرفين و مساعدة المدمن عمى استرداد الثقة في 

 أسرتو و مجتمعو
 6يقصد بيا المتابعة العالجية لما شفي لفترة تتراوح بين : مرحمة الوقاية من النكسات- ج

أشير و عامين من بداية العالج و تدريبو و أسرتو عمى اكتشاف المبكر عمى العالقات 
ييدف العالج من اإلدمان . المنذرة الحتماالت النكسة، و سرعة التصرف الوقائي اتجاىيا

لمشباب الذين وقعوا في فخ تناول المخدرات و كل اآلثار الناجمة عن ذلك،      و لكن عمى 
المختصين و السمطات المعنية أن ال تيمل كل الشباب المستيدفين من تجار الموت 

 1.و العمل عمى حمايتيم و وقايتيم (المخدرات)
 النظريات المفسرة لإلدمان : المطمب الرابع

 تفسر ىذه النظرية االنحراف بأنو ظاىرة اجتماعية ناتجة عن :نظرية العقد االجتماعي- 1
الفقر والقير والتسمط الذي يمارسو األفراد تجاه البعض االخر فالفقر مثال يولد رفضا لمقيم 

واألخالق االجتماعية التي يؤمن بيا األفراد في المجتمع باعتباره انعكاسا لعدم العدالة 
االجتماعية بين الفئات و االنحراف يؤدي إلى عدم التوازن بين اليدف لمفرد و الوسيمة التي 

" اميل دوركايم " يستخدميا لتحقيقو ذلك اليدف ومن أصحاب ىذه النظرية عالم االجتماع 
ويالحظ من خالل النظريات السابقة عالقة المنظور االجتماعي بتعاطي المخدرات واإلدمان 
عمييا حيث أكدت ىذه النظرية عمى أن تعاطي المخدرات والعقاقير واإلدمان عمييا ىو سموك 

متعمم من خالل جماعات الرفاق ، لالستمالة و الترغيب دورىما في عممية اإلدمان ، و ال 
تتم ىذه العممية عن طريق التجار أو المروجين ، بل تكون غالبا عن طريق األصدقاء و 

اإلدمان راجع إلى التحوالت السريعة لممجتمع واىتزاز القيم وعدم مسايرتيا لمتحوالت ، كما أن 
اإلدمان عمى المخدرات والعقاقير من المعوقات الوظيفية لمنسق االجتماعي وتيديد حقيقي 

لجوىر القيم الخاصة بالمجتمع ،اإلدمان ناتج عن صراع قائم بين المجتمع وقدرة االفراد عمى 
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التعايش معا ، و نشوء اإلدمان مرتبط بفشل الكبار في نقل قيميم لمصغار و الذين يقعون 
 .1تحت التأثير األكبر لجماعات القرناء

 : نظرية التعمم االجتماعي- 
والعالم " أودين سيذر الند "    من ابرز أصحاب نظرية التعمم االجتماعي ىم العالمين 

، تؤكد ىذه النظرية أن سموكيات االنسان متعممة من االخرين "   تارد قابريال" االجتماعي 
عن طريق االختالط و المحاكاة ، وتفسر ىذه النظرية تعاطي المخدرات واإلدمان عمييا بأنو 
سموك متعمم ناتج عن مخالطة المتعاطي لمجماعة المرجعية ، بحيث أن الجماعة تدعم ىذا 

السموك لتشعر بأن المتعاطي أحد أعضائيا الذين تربطيم رابطة خاصة و ىي سموك تعاطي 
 2.المخدرات 

 .اإلدمان و عالقته بانحراف المراهق: المطمب الخامس
 سنة حيث تسيل السيطرة عمى عقول المراىقين 18   غالبا تبدأ مشكمة اإلدمان تحت سن 

في ىذه الفترة والتأثير فييم وألنيم يمرون بمراحل خطرة في حياتيم و يحاولون إثبات ذاتيم 
بأي طريقة وال يحسبون حسابا لمعواقب و يعتبر األصدقاء أىم عامل في تشكيل شخصية 

المراىق الذي يرى في شخصيات المراىقين اكثر خبرة فيعتبره نموذج و مدخل لالستقاللية ، 
وسيشترك المدمنون في مجموعة من التصرفات منيا المجوء إلى السرية ومحاولة االبتعاد عن 
رقابة االىل و كذا تغيرات صحية وجسدية وبيذا الصدد سيمك المراىق طريق االنحراف وفي 
نفس الوقت إدمانو عمى ما ىو خطير ومضر مثل الكحول والمخدرات فتظير عميو بعض 
المؤشرات مثل االضطراب النوم والكذب والمبالغة ، كذلك الغياب عن المنزل واليروب ليال 

باإلضافة إلى تغير لغة التفاىم والتخاطب كل ىذه األمور أو السموكيات المنحرفة سببيا 
 3.(كيميائية )اإلدمان عمى مواد طبيعية أو مصنعة 

                                                             
 ، 1986 ، المجمس الوطني لمثقافة و الفنون و االداب ، الكويت ، الجزء الثاني ، ، نظريات التعميممحمد ناصف  -  1

 . 133ص 
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   ونستخمص مما سبق أن اإلدمان مشكمة خطيرة تدمر عقل المراىق و تقوده إلى اليالك 
وتجعمو ال يمكن االستغناء عنيا فيمجا إلى اليروب و السرقة من أىمو كي يشتري تمك المادة 

 .المخدرة مثل الكحول و المخدرات و بيذا يصبح مدمنا عميا بشكل نيائي
 :جدول يمثل سن بدء اإلدمان عند المراىقون و أسباب إدمانو- 

 %النسبة  أسباب اإلدمان سن بدء اإلدمان
 % 50 الطالق   (13 – 11) 
 % 10 العنف األسري   (15 – 13) 
 %40 الفقر و المستوى المعيشي   ( 17 – 15) 
بالرغم من األسباب كثيرة التي جعمت المراىق يدمن عمى المخدرات إال أن الجدول بين - 

 ) سنة منيا الطالق والعنف األسري والفقر 17 و11سبب اإلدمان المراىق بين سن 
 .و ىذا بالنسبة مرتفعة جدا  (الظروف االقتصادية 

II - ماهية المخدرات : المبحث الثالث 
 مفيوم المخدرات : المطمب األول

   ىي مواد مصنعة أو طبيعية تؤثر عمى النشاط الجسدي والفكري لإلنسان وكانت في 
األصل تعبر عن مجموعة من المواد التي تسبب في أحداث حالة بديمة من الوعي باإلضافة 
إلى النعاس و النوم إال أنيا اصطبحت تفي اليوم المخدرات النباتية مثل الحشيشة ومشتقاتيا 
أو األفيون أو بدائمو االصطناعية التي تخمف في متعاطييا قدرة عمى احتماليا مما يتطمب 

زيادة الجرعة باستمرار وصوال إلى اإلدمان والمخدرات تعريفان أحدىما عممي و االخر 
 .قانوني 

المخدر مادة كيميائية تسبب النعاس و النوم في الغالب والغياب عن  : التعريف العممي- 1
الوعي أحيانا وليا خاصية تسكين األلم ،وعمى ىذا األساس فاءت المنشطات وعقاقير 

 1.اليموسة ال تعتبر من المخدرات فيما تعتبر الخمرة من المخدرات 
المخدرات ىي مجموعة من المواد التي تؤدي إلى اإلدمان وتسبب  : التعريف القانوني- 2

تسمم في الجياز العصبي و يحظر تداوليا أو زراعتيا أو تصنيعيا أو االتجار بيا إلغراض 
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يحددىا القانون وبواسطة جيات مرخص ليا بذلك والمخدرات وفق ىذا التعريف تشمل 
األفيون والحشيش وعقاقير اليموسة والمنشطات والكوكايين إما الخمرة والميدئات فال تعتبر 

 1.من المخدرات 
" في كتابو " ىويسمان أوبالت "    وىناك تعريف اخر لممخدرات الذي عرفيا العالم الفرنسي 

ىي المادة المخدرة و ىي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي عمى " مفيوم المخدرات 
عناصر منبية أو مسكنة من شأنيا اذا استخدمت في غير األغراض الطبية أو الصناعية أن 

 2.تؤدي إلى حالة من التعود أو اإلدمان عمييا مما يضر بالفرد جسميا ونفسيا و اجتماعيا
   ومما سبق نستخمص أن المخدرات ىي سموم تمر إلى جسم االنسان تجعمو يشعر وكأنو 
ليس ىو محاوال نسيان واقعو الذي طالما كأن يعتبر بائسا مريرا فيجد في المخدرات نسيانا 

 . لواقعو 
 .تاريخ المخدرات: المطمب الثاني

    في دول كثيرة يعتقدون بأن العقاقير وتعاطييا بدا حديثا إال أن الحقيقة تؤكد بأنو منذ 
وجود االنسان عمى األرض وىو يحاول أن يغير من حالتو المزاجية ، ولكن في السابق 

كانت الكثير من العقاقير الحالية غير موجودة والقدماء كانوا يستخدمون النباتات الموجودة 
في الغابات لمعالجة المرض العضوي لدييم أو لتخفيف إصابات الحروب والمعارك 

صابات العمل و عن طريق ىذه النباتات اكتشفوا أن ىناك بعض النباتات التي من شأنيا  وا 
تغيير الحالة المزاجية ، عن طريق التجريب استطاع القدماء أن يميز و يبين أنواع النباتات 
التي تخدر ، واستخدموىا في بعض طقوسيم الدينية لتفسير الحالة المزاجية في األوقات التي 
يرغبونيا ، وبعد االكتشافات العممية و تطور عمم الطب والصيدلية ،اكتشفت أنواع كثيرة من 
المخدرات لم يخطر عمى البال ، بأنيا يمكن أن يكون ليا خاصة اإلدمان ، وبيذا القدر من 

 3.الخطورة و لعل من أقربيا مثال العقاقير الميدئة و العقاقير المنومة والعقاقير المنشطة 

                                                             
. 20، ص  السابقنفس المرجع، محمد زيد -  1

2  -Huysnans oblat – la définition de la Drug – paris -1903 .p .p .97 .98  
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ىم المصريون القدماء وقد وضعوا  " :(شجرة الخشخاش )األفيون " أول من استخدم     و 
ىذه المادة في صورة محمول إلعطائو األطفال كثيري الحركة ليجعميم ىادئين ، و قد كأن 
األفيون غير معروف بأن لو صفة إدمانية ، بل كأن يستخدم فقط لجعل االنسان ىادئ، 

حيث كأن يستخدم عن طريق الفم فكأن تأثيره اإلدماني اقل ، و عندما بدا المكتشفون الجدد 
في قارة أمريكا الشمالية في إحضار التبغ إلى الصين و قارة آسيا بصفة عامة و بعد منع 
تدخين التبغ في ذلك الحين اتجو الصينيون إلى تدخين األفيون مرة أخرى حيث اتجيت 

بتصدير األفيون كبديل عن التبغ إلى الصين  (شركة بريطانية  )الشركة اليندية الشرفية 
وبكميات كبيرة إلى أن أحس اإلمبراطور الصيني بخطر ىذا العقار فمنعو و اصدر قرار 

 1.و أغمقت جميع المنافذ أمام تجارة األفيون في الصين  (1796)خطره 
" سير تورير " فقد استخمصت من األفيون عن طريق العالم األلماني  :    أما مادة المورفين

 و اصبح المورفين يؤخذ عن طريق الفم فكأن تأثير اقل ، و عندما اخترعت 1803عام 
استخدم المورفين في الحقن فاظير صفة إدمانية عالية ، و عن طريق  (اإلبر )المحافن 

استحداث بعض النظم الصناعية أراد البعض أن يحصموا عمى عقار ليس لو صفة إدمانية 
بمدن  (سانت ماري )فكأن استحداث الييروين عمى يد العالم االنجميزي رأيت من مستشفى 

 . م 1898بشراء حق أنتاج ىذا المستحضر عام  (باير ) ، ثم قامت شركة 1974عام 
و ىي العنصر الفعال في  (القنتين )المادة المخدرة في ىذا النبات ىي  :    و اما القات

أوراق نبات القات و ىذه المادة تتفق في تركيبيا و فعميا الدوائي مع مجموعة المواد التي 
تتكون منيا األمفيتامينات ، و ىي مجموعة األدوية المنشطة المحدثة لإلدمان ، كما تتفق 
أيضا في اآلثار التي تحدثيا حيث تشمل الجانب الجسمي و النفسي ، فيشعر المتعاطي 

 م حينما ادخمو األحباش إلى أرض 525بالنشاط و اليقظة ، و يرجع تاريخ القات إلى عام 
اليمن ، وأول من وصف القات ىو عالم النبات السويدي بيرفور سكال الذي توفي في اليمن 

في  (البيروني) م ،اكتشفت القات في منطقة تركستان وأفغانستان حيث يورد 1823عام 
أن القات مستورد من تركستان وىو حامض الطعم و يبرد الحمى ، وتشير " الطب"كتابو 

 الوقائع التاريخية إلى أن القات شاع مضغو في منطقة جنوب البحر األحمر ويوجو خاص
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 1. في اليمن و الحبشة و يرجع تاريخو إلى حوالي القرن الرابع عشر ميالدي 
" اديميانو "  م حينما تمكن 1887فيرجع تاريخيا إلى عام  :    وأما مجموعة األمفيتامينات

عام " جوردن اسيس "من تكوينيا في المعمل ، ثم تولى وصف آثارىا السيكوفارما كولوجية  
 وقامت الشركة الدوائية الكبرى بتسويقيا لالستخدام عن طريق بخاخ االستنشاق لمن 1928

 . ضعت المادة في شغل أقراص 1935يعانون من أغشية األنف المخاطية ، وفي عام 
" ىو  الباحث السويسري " ال اس د ي " فأول من قام بتركيب عقار  :    وعن المهموسات

 1938.2في بازل بسويسرا عام " ساندوز " و ذلك في معامل شركة " ألبرت ىو مفان 
  (م.  ق524 – 414ىيرودوتس  ) يروي المؤرخ اليوناني  :(الحشيش)   والقنب الهندي 

أن بعض سكان شمال البحر المتوسط كانوا يحرقون القنب اليندي الستنشاق األبخرة 
المتصاعدة من بعد تجمعيم حولو ، وقد كان الحشيش مباحا في مصر خالل عصر 

المماليك بل أن الدولة كانت تحتكر تجارة ، آنذاك إلى أن اكتشفوا أن الخسائر البشرية قد 
فاقت األرباح المادية بكثير، حيث تحول قطاع كبير إلى مجموعة من كسالى معتمي الصحة 

بجمع و إحراق ما في القاىرة من حشيش مع  (الظاىر بيبرس  )، مسموبي اإلرادة ، فأمر 
 قرنا ، ثم عرف  القنب في 35و يقال أن القنب اليندي منذ ما يزيد عمى . تحريم تجارتو 

أوروبا الحديثة من خالل بعض الكتابات ، خالل القرن السادس عشر الميالدي ، ثم بدأت 
وىو أديب فرنسي تجربو  (تيوفيل جونيو  ) م دون 1843الكتابات عنو كمخدر ، و في عام 
نفس التجربة و كتب عنيا ،  (بودليز  ) م كرر 1946مع تعاطي الحشيش ، ثم في عام 

 3.في القرن العشرين أنتشر الحشيش عمى نطاق واسع في الواليات المتحدة األمريكية 
 أنواع المخدرات : المطمب الثالث

   توجد المخدرات في أنواع متعددة من االشكال و األحجام و التركيب الكيميائي و لذلك ال 
يمكن تحديد نوعيتيا بدقة إال عن طريق التحميل الكيميائي لمكوناتيا و يوجد ليذه المخدرات 
عدة تصنيفات مثل مخدرات صمبة و مخدرات لينة أو مخدرات نشطة أو مدمنة و مخدرات 
غير مدمنة ، و مثل ىذه التصنيفات أو التقسيمات عامة و ربما تتداخل فييا المخدرات في 
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ىذه الفئات من مكان إلى اخر و من مجتمع إلى آخر ، يرى بعض العاممين في مكافحة 
 :المخدرات أنو يمكن تقسيميا إلى ثالثة أنواع رئيسية و نذكرىا فيما يمي 

و ىي المخدرات التي ترجع إلى اصول استنبات طبيعي أو ىي : المخدرات الطبيعية - 1
 . مشتقة من نبات طبيعي مثل الحشيش و األفيون و الكوكا و القات

و ىي التي يتم أنتاجيا عن طريق معالجة أو تصنيع أو تقنية  : المخدرات المصنعة- 2
لممخدرات الطبيعية مثل المورفين و الييروين و مشتقات األفيون االخرى أو الكوكايين 

 .المشتق من نبات الكوكا 
و ىي مخدرات يتم أنتاجيا أو تصنيعيا من مواد  : المخدرات الصناعية أو الكيميائية- 3

كيميائية لغرض التخدير و التيدئة أو التنبيو و الحفز و التي منيا عمى سبيل المثال حبوب 
كما أن ىناك تصنيف آخر ألنواع . و كثير من األدوية االخرى  (L S D)اليموسة 

 : المخدرات من حيث تأثيرىا و تركيبيا الكيميائي و ىي كما يمي 
أو تنتج كيمائيا من  (OPIURN)و التي تشتق اغمبيا من األفيون  : المخدرات المسكنة- 1

مسكنات اآلالم الشديدة و عادة تكون مخدرات مدمنة و تشمل المورفين و الييروين ، و يعد 
الميثادون من المخدرات المسكنة و يولد لدى المتعاطي آثارا متشابية لممورفين و الييروين 

 1.مع اختالفو عنيما من تركيبة الكيميائي 
و تشمل المبالغة في استخدام الحبوب المنومة و أدوية إزالة القمق و : المخدرات المثبطة- 2

 التي ال يقل تأثيرىا عن المشروبات الكحولية و تتميز باعتماد أو استمرار متعاطييا عمييا 
و ىي المخدرات و العقاقير التي تساعد عمى جعل المستخدم : المخدرات المنشطة - 3

و من ىذه العقاقير الكوكايين و . يقضا و ربما ىائجا ، و يؤدي تعاطييا إلى اإلدمان 
 .والالمفيتامينات 

مع أنو ليس  (LSD)و ىي أنواع مختمفة من العقاقير من حبوب ميموسة  : المهموسات- 4
 .لبعضيا تأثير إدماني كبير إال أنيا تؤثر عمى نفسية المتعاطي و سموكو 

                                                             
 ، اكادمية نايف العربية االمنية ، الرياض ، حجم ظاهرة االستعمال غير المشروع لممخدراتعبد الرحمان ابو عمو ، -  1
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و يعد من اكثر المخدرات شيوعا في العالم و يتم تعاطييا عن طريق  : الحشيش- 5
التدخين في الغالب و يسبب لممريض شعورا بالخفة و قد يصاحبو شعورا بالييجان و لو 

 .تأثير عمى الجياز النفسي و مسبب كذلك لبعض االمراض الصدرية 
و ىي مواد تضع لالستخدامات المنزلية مثل الصمغ و مزيالت اإلصباغ و : المذيبات - 6

البويات و ألغمبيا تأثير سام و تسبب لمتعاطييا الشعور بالضياع و قد تؤدي إلى التسمم أو 
 .الوفاة و غالبية متعاطييا من صغار السن 

و ىي أنواع متعددة و كثيرة من األدوية التي يساء استخداميا و توفر  : المتنوعات- 7
بعضيا في الصيدليات و تصرف احيانا بدون و صفة وقد يوجد بعضيا في البقاالت 

 1.والمتاجر 
 أسباب تعاطي المخدرات : المطمب الرابع

   إن أسباب تعاطي المخدرات تختمف من متعاطي آلخر ، كما تختمف من مجتمع آلخر، 
فضال عن اختالفيا من زمن آلخر، كاختالف المتعاطين وظروفيم ، واختالف المجتمعات 
وعمى ىذا كمو تظل أسباب تعاطي المخدرات من الموضوعات المعقدة والمتشابكة ، ورغم 
الكتابات الكثيرة حول ىذا الموضوع ، إال أنو ال يمكن تحديد األسباب بشكل دقيق، عمى 

الرغم من أن ىناك أسباب تقوم أو تعتمد عمى أسباب أخرى، بمعنى أنو عمى كثرة األسباب 
التي كتب عنيا ، إال أنو تظل أسباب رئيسية مساعدة ، سنحاول في ىذا الموضوع أن 

 .تتطرق إلى ما يمكن أن يكون لو عالقة قريبة بتعاطي المخدرات واإلدمان عمييا 
 : األسباب الفردية - 1
لكل نوع من أنواع المخدرات السابقة الذكر ليا مفعول خاص بيا ، و  : مفعول المخدر* 

 (مخدرات ، منشطات ، مثبتات ، ميموسات  )أن تشابيت بعض األنواع في التنصيف العام 
حيث تظل بعض الفروق التي تميز كل نوع من اآلخر ، و بمفعول المخدر في بعض 

األحيان دور في تكرار التجربة حتى كأن الدافع حب االستطالع ، أما إذا كأن الدافع إزالة 
عرض ما ، أو الدخول في حالة معينة ففي الغالب تكرار المتعاطي ، لما أحدثو مفعول 

 RADO)رادو "المخدر في المرة األولى من اثر مرغوب و في ىذا الصدد نجد الباحث  
حيث في أحد دراستو الميدانية و جد أن بعض المتعاطين كأن دافعيم األول  ( 1933
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لمتعاطي الحصول عمى لحظات النشوة ، يعبر عنيا بأنيا حالة مزاجية قواميا الشعور بأن 
 .كل شيء عمى ما يرام 

 تأخذ الدراسات النفسية بتفسير ظاىرة تعاطي المخدرات والمؤثرات :العوامل النفسية- 2
بوصفيا . العقمية من خالل ما تتميز بو شخصية الفاعمين من صفات مستقرة في شخصياتيم

سمات أو حاالت تحدد مجال رؤيتيم لألشياء المحيطة بيم و طريقة تفاعميم معيا ، عمى 
 القبول أو الرفض ، و عمى مستوى اشكال االستجابات التي تظير أنماط سموكية 1مستوى

يقدمون عمييا ، أما العوامل البيئية ، االجتماعية منيا و الطبيعية فيي مؤثرات تختمف 
 )تأثيراتيا باختالف تصوراتيم عنيا و ىناك دراسة محمود بن ىزاع الشريف و المسماة 

فحاول من خالليا تحديد بعض العوامل  (العوامل النفسية ذات صمة باستعمال المخدرات 
النفسية ذات صمة بتعاطي المخدرات التي يصنفيا في مجموعتين أساسيتين من العوامل ، 
فتشمل المجموعة األولى ذات صمة بإبعاد الشخصية األساسية  و السمات الشخصية ذات 
الصمة بمشكمة التعاطي من جية ، و تشمل كذلك أبعاد االنبساطية والعصابية والذىنية و 

سمات االندفاعية واشتياء االستشارة و فعالية الذات    و القمق ، إما المجموعة الثانية فتضم 
مجموعة العوامل الخارجية المتمثمة بجماعة األقران ، وأسموب التربية الوالدية ، و أحداث 

 2.الحياة الضاغطة 
يعرف وقت الفراغ عمى أنو الوقت الذي يحسب عمى أنو خارج  وقت  : وقت الفراغ- 3

العمل و خارج اإلعمال و االرتباطات االجتماعية األخرى ، والحقيقة أن مثل ىذه األوقات 
تسمى أوقات الفراغ اذا لم يصاحبيا وسائل و أماكن ترويحية مييئة ، إضافة إلى عقل واع 

يصرف ىذه األوقات فيما ينفع أو عمى األقل فيما ال يضر فربما تكون عامال يؤدي إلى 
السيما وأن تعطيل مثل ىذه األوقات يدفع إلى الضجر والسام . االنحراف وتعاطي المخدرات 

والشعور باالغتراب ، مما يدفع إلى مال ىذا الوقت بأي عمل كأن وخصوصا لدى فئة 
 .الشباب التي يمتاز بالنشاط و الحيوية ، و تبحث عن الجديد و الرفاىية 

الضعف الوازع الديني تأثير عمى شخصية االنسان ، إذ تتولد  : ضعف الوازع الديني- 4
لديو عدم المباالة في قضايا التحريم و التحميل ، و قمب المؤمن إذ لم يمتمئ باإليمان ، وعدم 

                                                             
 . 92عبد العزيز عبد اهلل البرثين ، مرجع سابق ، ص -  1
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امن العقاب فأن قمبو سينصرف إلى المحرمات ، التي يأخذىا بشكل مندرج ، وتعتبر 
المخدرات عن أكبر األشياء حرمة ، وأكثرىا ضرر عمى االنسانية ، ومع ىذا تكون ىناك 

كاالعتقاد بعدم تحريميا . دوافع اخرى تشاطر ضعف الوازع الديني لالنحراف نحو المخدرات 
أو وجود عوامل ترتبط وتتفاعل مع ىذا العامل ،كالعوامل األخرى التي سنتطرق إلييا في ىذا 

 .الموضوع 
تؤخذ أنواع معينة من المخدرات ألىداف معينة ، كأغراض : رسوخ مفاهيم خاطئة - 5

صحية وىمية أو أوليم زيادة الباءة و النشاط الجنسي ، أو لميروب من الواقع المرير أو لغير 
ذلك من األسباب ، التي قد تكون وىمية أو حتى نسبية الصحة ، بحيث قياسيا مع مضار 

 1.اإلدمان تبدو في غاية التفاىة 
 : األسباب االجتماعية- 2
تستحوذ قضايا األسرة و ما يحيط بيا من مشكالت اجتماعية و نفسية      و  : األسرة- 1

اقتصادية عمى اىتمام الباحثين و المفكرين المعنيين بقضايا المخدرات و العوامل المؤدية ليا 
لما بيا من تأثير قوي و قوي وفعال في تربية االبناء و توجيييم التوجيو الصحيح ، فمن 

خالليا يتعمم االبناء أنماط السموك التي يمارسونيا في حياتيم اليومية ، واتجاىات القيم التي 
تحدد أفضمياتيم في الحياة و معايير الحكم األخالقية التي يسقطونيا عمى االشياء المحيطة 

فيصبح االبناء من خالل عمميات التنشئة عامة و االسرية خاصة اشد ميال ألنماط . بيم 
سموكية محددة وأكثر رغبة في أنجاز اعمال مختارة في حياتيم في الوقت الذي يجتنبون فيو 
أنماط عديدة من السموك االجتماعي أيضا ، ويبتعدون عن قضايا و مواقف يمكن أن تعود 
عمييم بالمنافع لو أنيم اقتربوا منيا ، غير أن ما يتعممونو من قيم واتجاىات تحرميم من 

 . مزايا عديدة ىي حق عمييم 
   وقد تدفعيم ظروف التنشئة إلى ممارسة أنماط سموكية تعود عمييم بالضرر والذي كان 

 2.في مقدورىم تجنب ذلك لو أنيم اخذوا مسارات أخرى في حياتيم

                                                             
. 95مرجع سابق، ص ، عبد العزيز عبد اهلل البرثين-  1
 ، اكادمية نايف العربية لمعموم االمنية ، الرياض ، ط المخدرات و تأثيراتها و طرق التخمص منهامحمود سيد عمي ، -  2
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تعد جماعة الرفاق باإلضافة إلى األسرة واحدة من العوامل األساسية : جماعة األقران - 2
التي تؤدي إلى التعاطي فيي البيئة التي تحيط باألبناء و تؤثر في سموكيم و في اتجاىا تيم 

مشاعرىم وأحاسيسيم ، وقد تتوافق مع األسرة فيما تعززه في نفوس االبناء من قيم و 
اتجاىات و قد تناقضيا ، وفي ىذه الحالة يمكن لجماعة األقران أن تنافس األسرة في محاولة 
استقطاب األبناء و جذبيم إلى تكويناتيم ، وعمى قدر ارتباط األبناء باألسرة و اشتدادىم إلييا 

يأتي تأثير جماعة الرفاق الذي يتضاءل مع قوة االرتباط باألسرة و ينمو بقوة مع ضعف 
االرتباط األسري ، و بالنظر إلى ما تشيده األسرة العربية من تفكك ارتفعت نسبتو قياسا إلى 

ما كأن عميو في فترات زمنية سابقة ، فأن أثر األقران يزداد بقوة في االبناء و في تكوين 
اتجاىاتيم و مشاعرىم وأحاسيسيم ، و في أنماط السموك التي يمارسونيا ، بما في ذلك 
مظاىر االنحراف المختمفة حتى أن تأثير جماعة الرفاق يفوق في أىميتو تأثير وسائل 

يرى أن الخطر الذي  ( م 2005 )و نجد كذلك غانم . اإلعالم في الكثير من المجاالت 
يعود إلى رفاق السوء أنما يزداد بوضوح في مرحمة الفتوة و الشباب ، حيث يكون األبناء في 
مرحمة المراىقة فإذا ما اقترن ذلك مع ضعف الترابط االسري و الطالق و المشاكل االسرية 
و النفسية و االقتصادية باإلضافة إلى مشكالت الغيرة و الحقد و الحسد ، فمن شأن ذلك 

كمو أن يساىم في إقبال الفتيان و الشباب نحو التعاطي ، و يشير السويف من خالل 
 إلى أن تأثير الرفقاء تييئ الشخص لعممية 1996دراساتو التي أجريت في مصر سنة 

تعاطي المخدرات من خالل حب االستطالع و االنضمام لتمك الجماعة فتأثير األقران من 
 1.تأثير اإلدمان في عممية التعاطي

 .المخدرات و عالقتها بإدمان المراهق: المطمب الخامس
   خالل مرحمة المراىقة سيشعر االبناء بالرغبة في االستقاللية و التي قد ترتبط ببعض 
التصرفات الغريبة و قد تصل في النياية إلى الوقوع كضحية لإلدمان دون وعي عمى 

المخدرات و مشتقاتيا و ذلك عن طريق أىم اإلشارات التي تدل عمى بدء تعاطي المراىقين 
 : العقاقير المخدرة أو التي تدل عمى إدمانو و تتمثل في ما يمي 

 .تغيرات في الشيية أو عادات النوم* 
 .العودة متأخرا  (العدودة )الغياب الكثير من البيت و* 
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قمة المحافظة عمى الشعائر الدينية و التيرب و خاصة الفرائض الدينية  و خاصة * 
 الجماعية 

 .ظيور روائح غريبة من المراىقين مثل رائحة الكحول من فمو مثل الغراء الالصق* 
التغير المفاجئ في سموكياتيم المراىق فقد يبدو ىادئا احيانا و ثائرا بدون سبب واضح * 

 .احيانا اخرى 
الطمب في الحصول عمى دفعات متكررة من المال واإللحاح عميو والتيديد أحيانا باألذى * 

 .أن لم يحصل عميو
ىذه من بين الدالئل التحذيرية التي ينبغي لألسرة أن تنتبو عندىا لالحتمال بيالك المراىق 

 1.والتي كذلك تعتبر مؤشر من مؤشرات االنحراف واالدمان عمى المخدرات
و مما سبق نستخمص أن خالل فترة المراىقة تراود المراىق أمور ال اساس ليا من الصحة 

الخ و وصوال إلى مشكمة خطيرة و ىي ...مثل تقميد االخرين في المباس و طريقة الكالم 
المخدرات قد يجد فييا حالوة في حياتو و تجعمو يشعر بالسعادة المطمقة حتى يدمن عمييا و 

 . ال يمكنو التخمي عنيا
 : ممخص

تعتبر المراىقة جسر عبور بين الطفولة و الرشد ، كما أنيا طرق يتحدد خالليا الطريق الذي 
سيتبعو المراىق في المستقبل ، أو قد تعترضو بعض المشاكل و بالتالي عمى األسرة و 

المجتمع مساعدة المراىق عمى تخطي ىذه الحواجز و المشاكل و في ىذه المرحمة بالذات 
فأنو قد يسمك سموكا منحرفا يقضي عمى حياتو و مستقبمو مثل إدمانو و تعاطيو العقاقير 

  .(المخدرات )المخدرة 

                                                             
 Driss ben Omar, blogs pot.Com /200 ، (الخمر و المخدرات  )اإلدمان عند المراهقين إدريس بن عمر، -  1
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   الجانب الميداني: القسم الثاني 
الوقوف  منا تطمب المجتمعات عبر  االدمانحول نظري تراث من استعراضو تم ما    إن

 لنا ليقدم  الجانب ىذا جاء لذا حيثياتو ، مساره ، تتبع خالل من ، ، حقيقتو عمى أبعاده
  .ىانتائج وتحميل تفريغ من ذلك بعد  لنتمكن ميدان تواجدىا و دراستيا ، الظاىرة من ىذهھ

:  عمى النحو التالي  و قد تم
  .المبحث األول عرض و تحميل نتائج الدراسة- 
عرض نتائج المقابالت :  الثانيالمبحث - 
          مع المختصين في االمراض العقمية *  

عرض نتائج الدراسة  : الثالثالمبحث - 
 . عرض نتائج الفرضيات                     * 
. عرض االستنتاج العام لمدراسة                      * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الجانب التطبيقي: الفصل الرابع   
 

62 
 

:  عرض و تحميل نتائج الدراسة: المبحث األول
 :تحميل بيانات خصائص عينة البحث-1-1

يمثل توزيع المبحوثين حسب الجنس  (1)الجدول رقم 
النسبة التكرار الجنس 

 77.5 % 31ذكر 
 22.5 % 09أنثى 

 100 % 40المجموع 
يتضح من خالل الجدول الذي يمثل توزيع المبحوثين حسب الجنس أن أعمى نسبة * 

 %22.5 ، أما فئة المبحوثين اإلناث بنسبة متدنية تقدرب77.5%لممبحوثين الذكور قدرت 
. من المجموع العام

و منو نستنتج أن أغمبية المبحوثين ىم  من جنس الذكور و ىذا  راجع إلى طبيعة الذكر * 
الذي يعتبر أكثر جرأة عمى اإلدمان نتيجة تعرضو لضغوطات الحياة التي تدفعو إلى البحث 

عن النسيان و تحقيق نفسو فيجد في المخدرات ما يسعى إليو ، و لكن ال يمكننا تناسي 
جنس األنوثة المواتي دفعت بين الظروف إلى قرع أبواب االنحرافات بمختمف إشكاليا ، وىذا  

. ما يؤكد أن عامل الجنس لو تأثير عمى إدمان و تعاطي المخدرات عند المراىقين 
. يمثل توزيع المبحوثين حسب السن  (2)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

نالحظ من خالل معطيات الجدول الذي يمثل توزيع المبحوثين حسب السن أن أعمى    -
 25 %  ، و تمييا نسبة 37.5 % سنة و قدرت بــ 18نسبة لممبحوثين الذي تتراوح أعمارىم 

 سنة من المجموع العام ، و بنسبة أقل بالنسبة 17لممبحوثين الذين تتراوح أعمارىم 

النسبة التكرار السن 
15 
16 
17 
18 

7 
8 

10 
15 

% 17.5 
% 20 
% 25 

% 37.5 
 100 % 40المجموع 
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 ، و تمييا نسبة متدنية من  20 %  سنة قدرت بــ 16لممبحوثين الذين تتراوح أعمارىم 
. 17.5 %  سنة قدرت بـ 15المبحوثين الذين تتراوح أعمارىم 

 باعتبار ىذه المرحمة 18و منو نستنتج أن أغمبية المبحوثين يتمركز سنيم حول سن  -  
إذ تعد من أخطر المراحل التي يمر بيا اإلنسان ضمن أطواره تقع ما بين المراىقة و الرشد 

المختمفة التي تتسم بالتجدد المستمر، والترقي نحو الكمال اإلنساني ، ومكمن الخطر في ىذه 
المرحمة التي تنتقل باإلنسان من الطفولة إلى الرشد، ىي التغيرات في مظاىر النمو المختمفة 

، ولما يتعرض لو (الجسمية والفسيولوجية والعقمية واالجتماعية واالنفعالية والدينية والخمقية)
تجعل منو يمج في عالم االنحراف و عمى رأسيا  من صراعات متعددة، داخمية وخارجية

.  خالط  رفقاء السوء اإلدمان عمى المخدرات خاصة إذا
يمثل المبحوثين حسب المستوى التعميمي  (3)الجدول رقم 

النسبة التكرار  المستوى التعميمي  
 7.5 % 3ابتدائي 
 57.5 % 23متوسط 
 17.5 % 7ثانوي 

 17.5 % 7جامعي 
 100 % 40المجموع 

يوضح ىذا الجدول توزيع المبحوثين حسب مستواىم التعميمي فنجد أعمى نسبة من نصيب - 
 و تمييا نسبة معتبرة من المبحوثين ذوي المستوى الثانوي و  57.5 %المتوسط قدرت بــ 
  ، و تمييا أقمية من المبحوثين ذوي المستوى االبتدائي بنسبة  17.5 % الجامعي قدرت بــ 

% 7.5. 
و عميو نستنتج أن أغمبية المبحوثين ىم ذوي المستوى المتوسط فقد أنيوا دراستيم بسبب * 

ظروفيم التي حالت دون مواصمة الدراسة خاصة و إن بعضيم يعيشون في اسر مفككة و 
تفتقر إلى الدخل مما جعميم يعيشون أوضاع اقتصادية متدنية و أخذوا طريق اإلدمان و 

. تعاطي المخدرات  كحل لوضعيتيم 
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 يمثل توزيع المبحوثين حسب الترتيب بين اإلخوة (4)الجدول رقم 
 %النسبة التكرار الترتيب بين اإلخوة 

األول 
الثاني 
الثالث 
الرابع 

الخامس 
السادس 
السابع 
الثامن 

07 
07 
06 
05 
04 
05 
04 
02 

% 17.5 
% 17.5 

% 15 
% 12.5 

%10 
%12.5 
% 10 
% 5 

 100 % 40المجموع  
يتضح من خالل الجدول توزيع المبحوثين حسب ترتيبيم بين اإلخوة فنجد أن أعمى نسبة - 

 لممبحوثين  12.5 %  كانت في الترتيب األول و الثاني، و تمييا نسبة 17.5 %سجمت بــ 
  كانت  10 % في الترتيب الرابع و السادس، و تمييا نسبة معتبرة من المبحوثين قدرت بــ 

في الترتيب الخامس و السابع ، و تمييا النسبة األخيرة كانت من نصيب الترتيب الثامن 
. 5 % قدرت  بــ

و منو نستنتج أن أغمبية المبحوثين تمركزوا في الترتيب األول و الثاني و ىذه الفئة نقول * 
عنيا أنيا تتعاطى المخدرات و اإلدمان بشكل أكبر نتيجة المسؤولية التي يقعون فييا تجاه 
أسرىم و الضغوطات التي تقع عمييم من طرف الوالدين خاصة الذين يعيشون في أسر 

. مفككة 
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 يمثل توزيع المبحوثين حسب نوع السكن (5)الجدول رقم 
النسبة التكرار نوع السكن 

 27.5 % 11شقة في عمارة 
 10 % 04فيال 

 17.5 % 07بيت قصديري 
 45 % 18بيت تقميدي 

 100 % 40المجموع 
أن أعمى نسبة من المبحوثين القاطنون بيت تقميدي  (5)نالحظ من خالل الجدول رقم    - 

 من المبحوثين القاطنون بشقة في عمارة ، و 27.5 % ، تمييا نسبة  45 % سجمت بــ 
 كانت  10 %  من المبحوثين القاطنون ببيت قصديري ، أما نسبة  17.5 % تمييا نسبة 

. من نصيب المبحوثين القاطنون بفيال
 وىي السكنات التي توجدو عميو نستنتج أن أغمب المبحوثين يعيشون بالبيت تقميدي    * 

 تمتاز كما ضعيف، معيشي دخول منخفضة ، مستوى ذوي أفراد باألحياء الفقيرة و يقطنيا
 في األحياء العيش ،تقع وعدم توفرىا عمى أدنى شروط الضيق من بنوع ىذه السكنات
تفتقر لمرافق  ألنيا لمعيش مالئمة زمنية بعيدة وأصبحت غير فترة منذ تأسست التقميدية التي

ضعيفة  تكمفة إيجارىا ألن نظرا العائالت الفقيرة باالنييار، فتمجأ إلييا ميددة أنيا أو عديدة،
، فيي أحد المؤشرات  التي دفعت بالمراىق منيا العصرية  األخرى خاصة األحياء مع مقارنة

. إلى اإلدمان و تعاطي المخدرات 
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بيانات خاصة بالفرضية األولى حول الظروف االقتصادية  -  1-2
يمثل توزيع المبحوثين حسب توفر العمل و توفير الحاجيات الضرورية  (6)جدول رقم 

 .لألبناء
   سعييم لتوفير      

الحاجيات            
توفر الوالدين 

 لمعمل  

المجموع ال نعم 
 %ك  %ك  %ك 

 35 % 14 37.5% 09 31.25% 05نعم 
 65 % 26 62.5% 15 68.75% 11ال 

 100% 40 100% 24 100% 16المجموع 
من خالل معطيات الجدول أعاله نالحظ أن األغمبية تتمثل في عدم توفير الوالدين    - 

، و تتمركز باألغمبية لسعي الوالدين إلى توفير 65 % عمى العمل و قدرت نسبتيم بــ 
من المبحوثين 62.50 %  من مجموع الفئة، مقابل  68.75 %الحاجيات الضرورية بــ 

الذين ال يسعون إلى توفير الحاجيات الضرورية لألبناء و ىذا يندرج ضمن األسرة المفككة 
 بالمائة من 35التي يغيب فييا األب و يمقي بعاتق المسؤولية عمى األم، في حين أن نسبة 

األولياء ال تتوفر لدييم فرص العمل يعيشون تحت طائمة الفقر و البطالة ، توزعت بأعمى 
 بالمائة مقابل 37.5نسبة من الوالدين الذين ال يسعون لتوفير حاجات األبناء قدرت ب 

.  بالمائة ممن يسعون لتحقيق رغبات أوالدىم رغم ظروفيم الصعبة 31.25
و عميو نستنتج أن أغمب المبحوثين ال تتوفر لوالدييم العمل و ىذه الخاصية مثمت أعمى * 

 )نسبة لذلك ال يستطيعون توفير كل المتطمبات والحاجيات ، و لكن باعتبار ىاتو الفئة 
يسعى في ىذه المرحمة إلى البحث وامتالك كل شيء فينا يقع الوالدين في حيرة   (المراىق

فينشغل عن فيسعى األب إلى قضاء جل وقتو في الشارع بحثا عن مستوى أفضل لألبناء 
تربية أبنائو و يترك المسؤولية لالم التي تعجز في أحيان كثيرة في ضبط سموك أبنائيا  وعدم 

والشك . متابعتيم أو مراقبة سموكيم مما يجعميم عرضة لمضياع والوقوع في مياوي اإلدمان
أنو ميما كان العائد المادي من وراء العمل فإنو ال يعادل األضرار الجسيمة التي تمحق 

 . باألبناء نتيجة عدم رعايتيم الرعاية السميمة
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يمثل توزيع المبحوثين حسب أجر المهنة و ممارسة العمل من قبل  (7)الجدول رقم 
 المراهق

   أجر المينة األب 
 

ممارسة العمل  
اإلدمان   قبل

المجموع ال نعم 
 %ك  %ك  %ك 

 70 % 28 46.15% 06 81.48% 22نعم 
 30 % 12 53.84% 07 18.51% 05ال 

 100% 40 100% 13 100% 27المجموع 
نالحظ من خالل معطيات الجدول أن األغمبية المبحوثين الذين مارسوا العمل من قبل    - 

من المجموع العام، تمثميا نسبة عالية من المبحوثين حسب كفاية 70 %قدرت نسبتيم بــ 
 من المبحوثين لم يكن 46.15 %  ، أما نسبة  81.48 %أجر المينة قدرت نسبتيم بــ 

 بالمائة من المبحوثين الذي مارسوا 30أجر المينة كافي ، كما نالحظ في الجدول نسبة 
 18.51 بالمائة مقابل 53.84العمل من قبل  ، و اجر المينة ال يكفييم و قدرت ب 

. بالمائة ممن اقروا بان اجر مينتيم يكفييم الحالي
و منو نستنتج أن أغمبية المبحوثين كانوا من الفئة العمالية و الذين أجر مينة األب    * 

غير كافي تمركزوا بنسبة عالية ،ونقول عنيا أنيا الفئة التي كانت الظروف االقتصادية 
ألسرتيا مزرية لذلك لجأت إلى العمل لتوفير متطمبات وحاجيات األسرة ، و ىنا يختمط  

المراىق و يحتك باآلخرين فيسعون إلى تعميمو السموكيات االنحرافة التي تقوده إلى اإلدمان 
. عمى المخدرات
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يمثل توزيع المبحوثين حسب نوع المهنة و مساعدة المراهق ألهمه في  ( 08)الجدول رقم 
 .نفقات المنزل

  مساعدة األىل      
نوع مينة   

المجموع ال نعم 
 %ك  %ك  %ك 

 32.50% 13 48.14% 13 0 00أعمال حرة 
 32.50% 13 29.62% 08 38.46 05متقاعد 
 35% 14 22.22% 06 61.53 08موظف 
 100% 40 100% 27 100% المجموع 

نالحظ من خالل معطيات الجدول الذي يمثل توزيع المبحوثين حسب نوع مينة األب    - 
 من المجموع العام و تمركزت عند إطار الموظفين، إذ أن 35 %أن أعمى نسبة قدرت 

 أما المبحوثين 61.53 %المبحوثين الذين يساعدون أىميم في نفقات المنزل قدرت نسبتيم 
 ، كما نالحظ في 22.22%الذين ال يساعدون  أىميم في نفقات المنزل قدرت نسبتيم 

 % الجدول أن ثاني نسبة من المينة األب تمركزت عند أعمال حرة و متقاعد قدرت بــ 
.  من المجموع العام 32.50

و منو نستنتج أن أغمب أفراد العينة كانت مينيم كموظفين و لكن يتقاضون اجر متدني * 
مقارنة مع مستوى المعيشة في الوقت الراىن و الذي يعرف ارتفاع و غالء األسعار ،لذلك 

يسعى المبحوثين إلى مساعدة والدييم حتى وان كان بطرق غير مشروعة تدفعيم إلى الولوج 
. في عالم االنحراف و المخدرات  لتحسين وضعية أسرىم و تناسي المشاكل التي يعيشونيا
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 .توزيع المبحوثين حسب أخذ األموال و مكان صرفها ( 09)الجدول رقم 
      أخذ األموال  

صرف  
ىذه األموال  

المجموع ال نعم 
 %ك  %ك  %ك 

 20% 08 16.66% 04 25 % 04المالبس 
 50% 20 62.50% 15 31.25% 5التدخين 

 30% 12 20.83% 05 43.75% 07أشياء أخرى 
 100% 40 100% 24 100% 16المجموع 

نالحظ من خالل معطيات الجدول أن االتجاه العام بالنسبة لممبحوثين الذين صرفوا    - 
 بأعمى نسبة المبحوثين من الذين لم يأخذوا 50 % أمواليم في التدخين جاءت نسبتيم بــ

 ،أما بالنسبة 62.50 % األموال من والدييم من أجل صرفيا عمى المخدرات قدرت بــ
 ، 31.25 % لممبحوثين الذين أخذوا األموال من أجل صرفيا عمى المخدرات جاءت بنسبة 

  احتمت المرتبة الثانية من المبحوثين الذين  30 % كما نالحظ أيضا في الجدول أن نسبة 
صرفوا أمواليم عمى أشياء أخرى تراوحت إجاباتيم بين الميو و المرح واأللعاب االلكترونية و 

 من 20 %الخ في حين عرفت اخفض نسبة قدرت بــ......المسكرات بمختمف أشكاليا 
. المبحوثين الذين صرفوا أمواليم عمى المالبس 

و منو نستنتج أن أغمب المبحوثين الذين يحصمون عمى األموال من طرف آباءىم و * 
صرفيا عمى التدخين  واألمور السيئة و ىذه الفئة مثمت أعمى نسبة ، و ىذا راجع لعدم 

مراقبة األولياء ، في أين ينفقون أبناءىم ىذه األموال، باعتبار أن التدخين مؤشر حقيقي ينبو 
. لممخدرات ، و من ثم يصبحون مدمنين عمييا
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توزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي و أخذ المال لصرف عمى  ( 10 )الجدول رقم 
 المخدرات

 أخذ األموال من    
        أجل المخدرات

 
المستوى التعميمي  

المجموع ال نعم 
 %ك  %ك  %ك 

 15% 6 12.50 3 18.75 3ابتدائي 
 35% 14 41.66 10 25 4متوسط 
 35% 14 29.16 7 43.75 7ثانوي 

 15% 06 16.66 04 12.50 2جامعي 
 100% 40 100% 24 100% 16المجموع 

تبين من خالل معطيات الجدول أن االتجاه العام لممستوى التعميمي لممتوسط و الثانوي    - 
 من المبحوثين الذين  43.75 % من المجموع العام، بأعمى نسبة 35 %قدرت نسبتيم بــ 

 من المبحوثين الذين لم  41.66 % أخذوا األموال من أجل صرفيا المخدرات وبنسبة 
يأخذوا األموال من أجل صرفيا عمى المخدرات، و تمييا نسبة متتالية توزعت عمى المستوى 

 . من المجموع العام 15 % االبتدائي و الجامعي قدرت بــ 
و منو نستنتج أن أغمب المبحوثين تمركزوا في المستوى المتوسط و الثانوي و ىي الفئة * 

التي تأخذ األموال من آباءىم ، و ىذا راجع لعدم توفر لدييم أي عمل، لذلك نجد ىذه الفئة 
تصرف أمواليا في أغراضيم الخاصة نتيجة عدم مراقبة أىميم في ماذا يصرف ىذا المال و 

. ىذا ما يؤكد أن ىذه الفئة لجأت إلى االنحراف و أخذت طريق المخدرات و اإلدمان عمييا
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يمثل توزيع المبحوثين حسب نوع السكن و التدني المستوى المعيشي  ( 11)الجدول رقم 
 لألسرة
  تدني المستوى       

  المعيشي         
لألسرة              
نوع السكن   

المجموع ال نعم 
 %ك  %ك  %ك 

 32% 13 22.22 6 53.84 7شقة في عمارة 
 17.5% 7 18.51 05 15.38 2فيال 

 20% 8 22.22 06 15.38 2بيت قصديري 
 30% 12 37.03 10 15.38 2بيت تقميدي 

 100% 40 100% 27 100% 13المجموع 
نالحظ من خالل معطيات الجدول لالتجاه العام لنوع السكن ىو شقة في عمارة     - 

  و مستواىم المعيشي  متدني بنسبة 32 % جاءت بنسبة عالية من المجموع العام قدرت بــ
 من المبحوثين الذين مستواىم المعيشي لألسرة ليس  22.22 %  و تمييا نسبة  53.84 %

 % متدني،  تمييا ثاني  نسبة من المبحوثين الذي يقيمون في البيت التقميدي قدرت ب 
،  بالنسبة لمذين ينحدرون من بيوت قصديرية من مجموع الفئة ، و تمييا 20 % ب  و 30

.  من المبحوثين الذين يقيمون بالفيال17.5 % نسبة 
و عميو نستنتج أن أغمب أفراد العينة يقطنون بشقة في عمارة و  مستواىم المعيشي * 

متدني، و ظروفيم االقتصادية المتدنية أثرت عمييم بشكل سمبي لذلك انتيجوا سبيل 
. االنحراف لتوفير المال بأي طريقة حتى و لو تعاطوا  المخدرات 
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الطالق : الفرضية الثانية
 توزيع المبحوثين حسب طبيعة العالقة الوالدين و أسباب الطالق(  12 )الجدول رقم 

     طبيعة العالقة 
 

أسباب الطالق  

المجموع متوترة عادية 
 %ك  %ك  %ك 

 15% 6 17.24 5 9.09 1عدم التفاىم 
 22.5% 9 24.13 7 18.18 2الصنف 

 15% 6 13.79 4 18.18 2الخيانة الزوجية 
 47.5% 19 44.82 13 54.54 6مشاكل عائمية 

 100% 40 100% 29 100% 11المجموع 
نالحظ من خالل معطيات الجدول أن أسباب الطالق ىو مشاكل عائمية جاءت بنسبة    - 

 و أغمبية المبحوثين أقروا بأن طبيعة العالقة قبل الطالق كانت 47.5 %عالية قدرت بــ
، أما المبحوثين الذين كانت طبيعة عالقة والدييم قبل 54.54 % عادية و نسبتيا قدرت بــ 

، كما نالحظ في الجدول أن ىناك أسباب الطالق 44.82 % الطالق متوترة قدرت نسبتيم بــ
 من المبحوثين الذين كانت 15 % ، و تمييا نسبة  22.5 % المتمثمة العنف قدرت بــ 

. أسباب طالق والدييم عدم التفاىم و الخيانة الزوجية
ومنو نستنتج أن أغمب أفراد العينة كانت المشاكل العائمية أحد أسباب الطالق و الذين * 

و منو نستنتج أن بسبب العالقة األسرية و الضغوطات . يمثمون أعمى نسبة في العينة
. النفسية التي يعيشيا المراىق  نتيجة الطالق أدت بيم إلى اإلدمان عمى المخدرات
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توزيع المبحوثين حسب زواج الوالدين بعد الطالق و العيش مع من   (13 )الجدول رقم 
 كان
حدوث زواج بعد    

الطالق            
 

العيش مع من كان   

المجموع ال نعم 
 %ك  %ك  %ك 

 27.5% 11 28.57 4 26.92 7األب 
 52.50% 21 42.85 6 57.69 15األم 

 20% 08 28.57 4 15.38 04األقارب 
 100% 40 100% 14 100% 26المجموع 

نالحظ من خالل معطيات الجدول أن نسبة عالية من المبحوثين عاشوا مع أمياتيم    - 
 من المجموع العام بأعمى نسبة لمذين حدث  52.50 % بعد الطالق حيث قدرت نسبتيم بــ

 و ىي نسبة عالية بالنسبة لمجموع الفئة، و تمييا فئة  57.69 % زواج بعد الطالق قدرت 
، كما نالحظ في الجدول أن 42.85 % المبحوثين الذين لم يحدث زواج بعد الطالق بنسبة 

، و احتموا  27.5 % ىناك نسبة معتبرة من المبحوثين عاشوا مع األب قدرت نسبتيم بــ 
 من المبحوثين عاشوا مع أقاربيم بعد زواج والدييم  20 % المرتبة الثانية  و تمييا نسبة 

. بعد الطالق
و عميو نستنتج أن أغمب المبحوثين عاشوا مع أمياتيم بعد الطالق و ىي تمثل نسبة    * 

كبيرة ، و ىذا راجع لنقص أحد الطرفين ، و يحدث ىذا نتيجة الحرمان العاطفي و الرعاية 
األبوية ، وعدم المراقبة االبن في تصرفاتو ، وبيذا يقوده تفكيره إلى االختالط برفقاء السوء 

. ،وىنا يقع ضحية لالنحراف و يجد نفسو في عالم المخدرات ويصبح مدمنا عمييا
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 .توزيع المبحوثين حسب اإلهمال و الالمباالة و تأثير طالق الوالدين ( 14 )الجدول رقم 
   تأثير طالق الوالدين 

عمى المبحوثين      
اإلىمال و  
الالمباالة  

المجموع ال نعم 
 %ك  %ك  %ك 

 52.5% 21 52.94 09 56.52 12نعم 
 47.5% 19 47.05 08 47.82 11ال 

 100% 40 100% 17 100% 23المجموع 
تبين من خالل معطيات ىذا الجدول أن االتجاه العام لإلىمال و الالمباالة جاءت    - 
 حيث تمركزت األغمبية لممبحوثين الذين أثر عمييم الطالق قدرت نسبتيم  52.50 %بنسبة 

 من المبحوثين الذين لم يؤثر عمييم الطالق  52.94 %  و تمييا نسبة  56.52 % بــ 
 من المبحوثين الذين لم يقودىم اإلىمال و الالمباالة إلى  47.5 % الوالدين ، و تمييا نسبة 

 بالمائة ممن لم 47.05تعاطي المخدرات بأعمى نسبة ممن تأثروا بطالق الوالدين مقابل 
. يتأثروا بالطالق الوالدين  

و منو نستنتج أن أغمب المبحوثين ساىم اإلىمال والالمباالة بعد طالق والدييم وأثر    * 
عمييم بشكل سمبي، وىذا دفعيم إلى البحث عمى العطف والحنان الذين فقدوه داخل األسرة 
من العالم الخارجي ، مما يكون طريقا غير سويا يقودىم إلى عالم المخدرات كي يعوضون 

. ما فقدوه في حياتيم من اىتمام و رعاية داخل الوسط األسري 
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توزيع المبحوثين حسب سن طالق الوالدين و إدمانهم عمى المخدرات  (15)الجدول رقم 
 بعد الطالق

   الطالق دفع    
المراىقين الى         

المخدرات           
السن أثناء  

طالق الوالدين  

المجموع ال نعم 
 %ك  %ك  %ك 

 10 - 7 3 27.27 6 20.68 9 %22.5 
 11 - 14 2 18.18 6 20.68 8 %20 
 15 - 18 6 54.54 17 58.62 23 %57.50 

 100% 40 100% 29 100% 11المجموع 
نالحظ من خالل الجدول أن أعمى نسبة لفئة المبحوثين أثناء طالق الوالدين كان سنيم   - 
 من المجموع العام و تتمركز فييا أعمى نسبة  57.50 %  سنة قدرت بــ  15 - 18من 

 من مجموع الفئة و  58.62 % لممبحوثين الذين لم يدفعيم الطالق إلى المخدرات جاءت بــ 
 من المبحوثين الذين دفعيم الطالق إلى إدمان عمى المخدرات ،  54.54 % تمييا نسبة 

 أثناء  10 - 7 من المبحوثين كان سنيم من فئة  22.50 % كما نالحظ أيضا أن نسبة 
  11 - 14 من المبحوثين كان سنيم من فئة  20 % طالق والدييم ، و تمييا نسبة 

. أثناء طالق الوالدين
 سنة أثناء طالق 18 -15و منو نستنتج أن أغمب المبحوثين تراوحت أعمارىم ما بين    * 
و الذي يعد سبب وجيو دفعيم إلى انتياج سموكات غير سوية بتعاطي المخدرات و . والدييم

. اإلدمان عمييا
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 .توزيع المبحوثين حسب سن بدأ اإلدمان و الوسيمة لتعاطي المخدرات ( 16)الجدول رقم 
      وسيمة االدمان 

 
السن أثناء  
بدأ اإلدمان  

المجموع أقراص إبرة 
 %ك  %ك  %ك 

 10 - 12 2 14.28 03 11.53 5 %12.5 
 13 - 15 5 35.71 7 26.92 12 %30 
 16 - 18 7 50 16 61.53 23 %57.5 

 100% 40 100% 26 100% 14المجموع 
نالحظ من خالل معطيات الجدول أن أعمى نسبة السن المبحوثين أثناء بدء اإلدمان    - 

 من المجموع العام ، و تمركزت أغمبيتيم  57.50 %قدرت نسبتيم بــ   16 - 18من فئة 
 من المبحوثين الذين  50 % ، و تمييا نسبة  61.53 % في تعاطي األقراص بنسبة 

 من المبحوثين بمغ سنيم من فئة  30 % يتعاطون اإلبرة ، كما نالحظ في الجدول أن نسبة 
 13 - 15 من المبحوثين بمغ سنيم عند بدء اإلدمان من فئة  12.5 %  و تمييا نسبة  

10 - 12 .
 سنة عندما 18-16و عميو نستنتج أن أعمى نسبة لممبحوثين تراوحت أعمارىم ما بين    * 

بدءوا اإلدمان و يتعاطون األقراص بشكل فائق و ىم يمثمون نسبة عالية في الجدول و ذلك 
راجع إلى حساسيتيم في مرحمة المراىقة التي تشكل منعطف خطير في توجييم الفكري أثناء 

.  ىذا السن الخطير
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يمثل توزيع المبحوثين حسب نوع العقار و كيفية اإلحساس عند  ( 17 )الجدول رقم 
 .تناول المخدرات
         نوع العقار
المتناول              

اإلحساس عند  
تناول المخدرات  

المجموع كوكايين ىيروين 
 %ك  %ك  %ك 

 15% 06 15.38 04 14.28 02الراحة 
 15% 06 11.53 03 21.42 03السعادة 

 52.5% 21 53.84 14 50 7الكراىية و الغضب 
 17.5% 07 19.23 05 14.28 02البكاء 

 100% 40 100% 26 100% 14المجموع 
نالحظ من خالل الجدول أن أعمى نسبة لممبحوثين كان إحساسيم بالكراىية و الغضب    - 

، و تتمركز فييا أعمى نسبة لممبحوثين الذين  52.50 %عند تناوليم المخدرات و قدرت بــ 
 ، أما المبحوثين الذين يتناولون عقار ىيروين  53.84 % يتناولون عقار الكوكايين بنسبة 

، و تمييا نسبة المبحوثين الذين كان إحساسيم بالبكاء عند تناوليم  50 % جاءت نسبتيم بــ 
 لممبحوثين الذين  15 %  و تمييا نسبة متقاربة قدرت بــ  17.5 % المخدرات جاءت بــ 

. كان إحساسيم بالراحة و السعادة عند تناوليم المخدرات 
و منو نستنتج أن أغمب أفراد العينة الذين كان إحساسيم بالكراىية و الغضب أثناء تناوليم * 

. و تمركزوا بنسبة عالية في الجدول. لممخدرات و تعاطييم خاصة لعقار الكوكايين
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 .يمثل توزيع المبحوثين حسب نوع العقار و طبيعة النشاط الممارس ( 18)الجدول رقم 
         نوع العقار  

 
طبيعة النشاط 

الممارس  

المجموع كوكايين ىيروين 
 %ك  %ك  %ك 

 67.5% 27 69.23 18 64.28 09مؤقت 
 25% 10 23.07 06 28.57 4دائم 

 7.5% 03 7.69 02 7.14 01عقود ما قبل التشغيل 
 100% 40 100% 26 100% 14المجموع 
نالحظ من خالل معطيات الجدول أن أعمى نسبة لطبيعة النشاط الممارس مؤقتا      - 

، و تمركزت أغمبيتيا عند المبحوثين الذين يتعاطون عقار الكوكايين  67.59 %جاءت بــ 
 ، أما نسبة المبحوثين الذين يتعاطون عقار الييروين جاءت نسبتيم بــ  69.23 % قدرت بــ 

  7.5 %  لطبيعة النشاط الممارس دائما ، أما نسبة  25 % ، و تمييا نسبة  64.28 %
. لطبيعة النشاط الممارس بعقود ما قبل التشغيل

و منو نستنتج أن أغمب نسبة المبحوثين الذين يمارسون نشاط المؤقت و ىذا ما دفعيم * 
. إلى اغتنام فرصة عمميم لتعاطي المخدرات مثل الكوكايين والييروين

 .يمثل توزيع المبحوثين حسب ما تعممونه من عالم المخدرات  (19 )الجدول رقم 
السموكيات التي تعمميا 

المبحوثين من المخدرات 
 %ك 

 40 % 16السرقة و النصب 
 35 % 14العنف 

 25 % 10الموت البطيء 
 100 % 40المجموع 

   تبين من خالل الجدول الذي يبين نسبة المبحوثين حسب السموكات التي تعممونيا من 
 من  35 %  من السرقة و النصب و تمييا نسبة  40 % عالم المخدرات حيث بمغت نسبة 
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 من نصيب المبحوثين الذين تعمموا من المخدرات  25 % العنف بأشكالو ، و تمييا نسبة 
. الموت البطيء 

و عميو نستنتج أن أىم سموكيات تعمميا المبحوثين خالل ولوجيم عالم المخدرات ىو    * 
. السرقة و النصب باإلضافة إلى أنيم أصبحوا عنيفين و عدوانيين

توزيع المبحوثين حسب أسباب االستغناء عن المخدرات و النظرة ( 20 )الجدول رقم 
 .الشخصية أثناء العالج

  النظرة الشخصية      
أثناء العالج           

 
أسباب االستغناء  
عن المخدرات  

موصومة احترام و رضا اعتزاز و فخر 
 %ك  %ك  %ك 

 25 02 25 04 43.75 7الوالدين 
 12.5 01 31.25 5 31.25 5األقارب 

 25 02 31.25 5 12.50 2األصدقاء 
 37.5 03 12.50 02 12.50 2الشرطة 
 100% 08 100% 16 100% 16المجموع 
نالحظ من خالل معطيات الجدول أن أعمى نسبة ألسباب االستغناء عن المخدرات    - 

 من المجموع العام و تمركزت عند المبحوثين  32.5 %كانت من طرف الوالدين و قدرت بــ 
،  43.75 % الذين كانت نظرتيم الشخصية أثناء العالج اعتزاز و فخر جاءت نسبتيم بــ 

أما المبحوثين الذين كانت نظرتيم الشخصية أثناء العالج احترام و رضا و موصومة جاءت 
 ، كما نالحظ في الجدول أن أسباب االستغناء عن المخدرات من طرف  25 % نسبتيم بــ 

 من المبحوثين الذين كان  22.5 %  ، و تمييا نسبة  27.5 % األقارب قدرت نسبتيم بــ 
سبيم االستغناء عن المخدرات ىم األصدقاء ، و تمييا نسبة متتالية من المبحوثين الذين 

 .  17.5 % استغنوا عن المخدرات كان سببيم الشرطة و قدرت نسبتيم بــ 
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و عميو نستنتج أن أغمب المبحوثين كانت أسباب استغناءىم عن المخدرات ىم الوالدين و * 
أصبحوا يعتزون و يفتخرون بعالجيم بعد اإلدمان و ىذا ما يؤكد أن ىذه الخاصية اتجيوا 

 .إلى التخمص من ىذا السم القاتل بسبب النصائح و اإلرشاد الوالدين
: عرض المقابالت: المبحث الثاني

انظر دليل مقابمة )عرض حاالت المقابمة الخاصة بالمختصين في الطب العقمي - 2-1
( 2الخاص بالطب العقمي في الممحق رقم 

 2017 مارس 5:                                                     يوم
 نصف ساعة : مدة المقابمة                                   01: المقابمة رقم

مصمحة مكافحة اإلدمان : مكان المقابمة                                           
:  البيانات الشخصية 

الجنس أنثى - 
.  سنة 37السن - 
جامعي : المستوى التعميمي- 
 سنوات  7: الخبرة المينية- 
يعني لكم اإلدمان عمى المخدرات ؟  - 1س
....  ىي آفة اجتماعية خطيرة و نسبتيا في- ج

ما ىي أسباب انتشار ىذه الظاىرة في المجتمع الجزائري ؟ - 2س
تغير األسرة الممتدة – سيولة شراء ىذا السم – الشرطة متياونة في وجود رقابة - ج

عدم وجود منظمات تراقب ىذه الظاىرة  - نقص اإلعالم         - 
ىل اإلقدام عمى اإلدمان محصور عمى فئة معينة ؟ في كمتا الحالتين لماذا ؟ - 3س
.  سنة30ال لكن النسبة الكبيرة عند الشباب خاصة الذكور حتى - ج

 ما ىو البعد النفساني ليذه الظاىرة ؟  -4س
. الفقر و نقص التربية و التوعية و الحالة النفسية لمظروف االقتصادية: 1ج ف

.  العالقة بين الوالدين بعد الطالق ليا صدى كبير عمى األبناء :2ف
ىل من الممكن أن يجد المدمن في المستشفى ما فقده داخل أسرتو ؟  - 5س
ليس بالضرورة   * -ج
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. لكن الراحة و الثقة يجدىا في المستشفى    * 
ما ىي األسباب في نظركم التي تؤدي بالمراىق إلى اإلدمان عمى المخدرات ؟  - 8س
. (رفاق السوء )سوء المخالطة  * -ج

. نجد في المؤسسات و ضعف الرقابة في التربية     * 
. نمط التربية لألسرة تغير     * 
. (الغزو الثقافي  )التقميد الغرب     * 

في رأيكم ما ىي الحمول المقترحة لمعالجة و الحد من ظاىرة إدمان المخدرات ؟  - 9س
.  الحمالت التوعية في جياز اإلعالم-*ج

. وجود جمعيات خاصة    * 
. غياب األخصائيين النفسانيين   * 
. المراكز الخاصة باألحداث    * 

 
 2017  مارس 10 :  يوم                                        (02)المقابمة رقم 

ساعة و نصف : مدة المقابمة                                                   
مصمحة مكافحة اإلدمان :                                          مكان المقابمة

:  البيانات الشخصية - 
ذكر  : الجنس- 
 سنة  42: السن- 
جامعي  : المستوى التعميمي- 
 سنة  11: الخبرة المينية- 
 ماذا يعني لكم اإلدمان عمى المخدرات ؟  /-1
. مشكل اجتماعي خطير بنتائجو عمى الفرد و المجتمع - ج
ما ىي أسباب انتشار ىذه الظاىرة في المجتمع الجزائري ؟  - /2
. الطالق – العبوسة – الفقر – البطالة : أسباب اجتماعية - ج

  (القمق- مضطربة)أمراض شخصية – نقص الوازع الديني :    أسباب نفسية 
. مشاكل مختمفة:    أسباب عائمة
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 ىل اإلقدام عمى اإلدمان محصور عمى فئة معينة ؟ لماذا في كمتا الحالتين ؟  /-3
. محصور عمى فئة المراىقين و الشباب و حتى الكيول :   ال -ج
 ما ىو البعد النفساني ليذه الظاىرة ؟  /-4
لو بعد خطير يصل الى االنتحار  :  الظروف االقتصادية (2)ف - أ- ج
لو بعد خطير كذلك يصل إلى حد عدم الثقة بالنفس و يصل إلى     :  الطالق(1)ف - ب
.         التطرق و التمردا
 ىل من الممكن أن يجد المدمن في المستشفى ما فقده داخل أسرتو ؟  /-5

ال  – ج 
 ما ىي األسباب في نظركم التي تؤدي بالمراىق عمى اإلدمان عمى المخدرات ؟  /-6
رفقاء السوء  * -ج

. الفضول و حب االطالع     * 
نقص الحنان و العطف األسري      * 

 في رأيكم ما ىي الحمول المقترحة لممعالجة والحد من ظاىرة اإلدمان عمى المخدرات ؟ /-7
. يمزمنا محاضرة ليذا السؤال - ج
استنتاج عام حول المقابالت  - 2-2

نستنتج أن ىناك خمل في أداء المؤسسات الت الخاصة  المقاب من خالل عرض و تحميل 
ألنيا الوعاء االجتماعي األول الذي يحتوي التنشيئية لدورىا في المجتمع بداية من األسرة 

 تمعب دورا ىاما في تنشئة الطفل والحرص عمى تعميمو أىم فاألسرة، الفرد في بداية حياتو 
القيم و المبادئ ، العادات ، التقاليد ، كما تحرص عمى تمقين أبنائيا أىم األمور التي 

أما من جية أخرى فالمشاكل األسرية التي  .يحتاجونيا في حياتيم اليومية ىذا من جية 
تخمق جو اسري مضطرب يشوبو العداء ، العراك ، الخصام ، الشجار المتواصل ، ُيفقد 
األسرة أدوارىا و توافقيا و استقرارىا و ينتج عنيا عدم تواصل و تنسيق  و صراع  بين 
أفرادىا تنتيي في آخر المطاف إلى تفككيا و انحالليا بالطالق بحيث ال تتمكن العائمة 
كمؤسسة اجتماعية من رعاية أفرادىا و توفير المتطمبات األساسية ليم ما يجعميم يقعون 
 تحت طائمة المشاكل االقتصادية المجسدة في الفقر و البطالة مما يدفعيم بصورة مباشرة 
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إلى اإلدمان عمى المخدرات ىروبا من واقعيم المعاش و البحث عن أفضل السبل لتحقيق 
 .الذات فيجدونيا في عالم اإلدمان 

 و في األخير يمكننا القول أن تعاطي المخدرات ىو  من أىم المشكالت التي تبدد المال 
والنفس وكل قوى البناء وىي ظاىرة إنحرافية إذ تخرج عن القواعد السموكية والمعايير 
األخالقية التي يقرىا المجتمع سواء كان ىذا اإلقرار من الجانب القانوني أو الديني أو 

و تشكل خطرا عمى المتعاطي و المجتمع في نفس الوقت إذ أنيا تولد العديد من . الثقافي 
. الجرائم التي تقع تحت طائمتيا 

: عرض نتائج الدراسة :الثالثالمبحث   
: النتائج الجزئية لمدراسة - أ

من خالل دراستنا لعينة من المدمنين عمى المخدرات لمعرفة أىم األسباب التي دفعت بيم 
:  إلى االنغماس في ىذا العالم توصمنا إلى مجموعة من النتائج أىميا

الظروف االقتصادية التي يعيشها المراهق تدفعه إلى اإلدمان : - نتائج الفرضية األولى
. عمى المخدرات 

أن عدم توفير العمل لموالدين و التي تشكل نسبة أكبر لممبحوثين  تعكس سوء عدم توفير * 
الحاجيات الضرورية لألبناء أو المراىقين عمى أكمل وجو نتيجة الظروف االقتصادية التي 
يعيشونيا ، و ىذا ما يجعل المراىق يتبنى سموكات طائشة مثل المجوء إلى تعاطي و إدمان 

( . 6)عمى المخدرات و ىذا ما يوضحو الجدول رقم 
أجر مينة األب الذي ليس كافي لتوفير الحاجيات و متطمبات  (7)بينما يبين الجدول رقم * 

المراىق مما يجعل المراىق يمارس عمل أو شغال ما ، و ىذا ما يؤكد أنو إذا زاول االبن 
عمال فسوف يغتنم فرصة عممو في انتياج سموك متنافي لألخالق أال وىو المخدرات و 

. اإلدمان عمييا 
أنو إذا كانت مينة األب في أحسن حال فينا يمجأ  (8)في حين يوضح الجدول رقم * 

المراىق لمساعدة أىمو في نفقات المنزل كونو يفكر بأن أىمو ال يحتاجونو في متطمبات 
. المنزل لذلك يؤدي بو تفكيره إلى صرف أموالو في المخدرات و ما شابو ذلك 
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أن أغمب أفراد العينة يأخذون المال من آباءىم لصرفيا عمى  (09)و يبين الجدول رقم * 
التدخين و مشتقاتو، و ىذا ما يؤكد أن التدخين ىو مؤشر من المؤشرات التي تقود إلى 

. المخدرات و اإلدمان عمييا 
أن أغمب المبحوثين من المستوى المتوسط و الثانوي  (10)بينما يوضح الجدول رقم * 

يأخذون المال من آباءىم بشكل فائق لعدم توفر لدييم أي عمل أو شغل ما ، و عدم مراقبة 
أىميم في ماذا ينفقون ىذا المال الذي يشكل خطر عمييم إذ لم يرفقوا بإرشاد وتوجيو من قبل 

اآلباء ، و عدم المراقبة ىي التي تجعل المراىق يسمك طريق االنحراف الذي يسوقو إلى 
. تعاطي المخدرات و إدمانيا 

الوضعية السكنية لممراىق التي تشكل أكبر نسبة ألفراد العينة القاطنون بشقة في عمارة و * 
التي تفسر الضيق الكبير لو خاصة إذا كانت أسرة كبيرة و مستواىا المعيشي متدني، فيي 
تعكس الحالة النفسية لممراىق مما يجعمو يمجأ إلى الشارع ليجد الراحة ، و يجد أيضا المال 
الذي يكسبو من أفعالو اإلنحرافية مثل السرقة و النصب و تعممو سموكات جانحة تؤدي بو 
إلى تعاطي السم القاتل و ىو المخدرات ويصبح مدمنا ال يمكنو االستغناء عنيا ، وىذا ما 

(. 11)يوضحو الجدول رقم 
. طالق الوالدين له عالقة بإدمان المراهق عمى المخدرات :  نتائج الفرضية الثانية - 
أن أغمب أفراد العينة كانت المشاكل العائمية ىي أحد أسباب   (12)يبين الجدول رقم * 

طالق الوالدين بينما ىناك عدة أسباب أخرى مثل الخيانة الزوجية و عدم التفاىم و العنف 
مما انعكس ىذا األخير سمبيا عمى المراىق و حالتو النفسية فينشأ الطفل أو المراىق في جو 
من التوتر و التصدع فيمجأ إلى الشارع بحثا عن راحة البال و السعادة فينتيج سموكا إنحرافيا 

. يقوده إلى االختالط باآلخرين فيتعمم كيف يتعاطى المخدرات ويصبح مدمنا عمييا 
طالق الوالدين الذي يمثل نسبة كبيرة ألفراد العينة و ىنا يجد  (13)يوضح الجدول رقم - 

المراىق نفسو يعيش سواء مع األم أو األب أو األقارب بعد الطالق و في ىذه الحالة يكون 
غياب أحد الطرفين أما األب أو األم ، فيصبح المراىق لو الحرية المطمقة في عدم مراقبتو 

في تصرفاتو وسموكياتو ، مما ينعكس عمى خمق جو من االنحراف و االحتكاك برفقاء السوء 
. لتعميمو سموكا غير سوي مثل المخدرات و تعاطييا و كيفية اإلدمان عمييا 
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اإلىمال و الالمباالة ىو أحد المؤشرات السمبية التي تؤثر عمى المراىق بعد طالق والديو - 
فيفقد كل الرعاية و الحنان و يحس نفسو منعزال و وحيدا ، فيخرج إلى الشارع لتعويض ما 
فقده من عطف و اىتمام ، و ىنا يفكر باتخاذ سموكات إنحرافية مثل المخدرات كي تنسبو 

(. 14)كل المشاكل و اإلىمال الذي فقده، و ىذا ما يوضحو الجدول رقم 
أن طالق الوالدين لو دور و أىمية كبيرة في حياة المراىق  (15)يبين الجدول رقم - 

خصوصا عندما يحس بأن والديو ىجراه أو انفصال عنو ، و ىو في تمك المرحمة الحساسة 
جدا، مما يدفعو ىذا األخير إلى التفكير و اتخاذ سبيال آخر سيوقفو إلى عالم المخدرات و 

. يتعمم تعاطييا و كيفية اإلدمان عمييا حينيا يصبح ال يمكن التخمي عنيا
:  االستنتاج العام- ب

من خالل النتائج التي توصمنا إلييا في ىذا البحث الميداني وجدنا أن ىناك أسباب اقتصادية 
و اجتماعية ليا عالقة بإدمان المراىق عمى المخدرات المتمثمة في الفقر بكل أشكالو و 

البطالة التي تعد أحد مؤشرات الظروف باإلضافة إلى الطالق الذي يعتبر عامل أو سبب 
. وحيد يدفع بالمراىق إلى اإلدمان و تعاطي المخدرات 

 سنة و مستواىم التعميمي 18-17 يتراوح سنيم بين نأغمب المبحوثين ىم الذكور و الذي- 
.  عند المستوى المتوسط و الثانوي

ظاىرة اإلدمان عمى المخدرات يكثر انتشارىا عند المبحوثين القاطنون بالبيت التقميدي و * 
. ىذا نتيجة الظروف االقتصادية المزرية

أغمب األولياء المبحوثين ليس لدييم عمل متوفر و ال يستطيع تمبية و توفير الحاجيات * 
. الضرورية و ىذا ساىم في إدمان المخدرات عند بعض المبحوثين

 الدية عند أغمب المبحوثين الذين يأخذون المال من آباءىم و صرفيا وغياب الرقابة ال* 
. عمى التدخين و تعمم السموكات اإلنحرافية التي تسوقيم إلى عالم المخدرات 

العالقات األسرية التي يسودىا التصدع والعنف وعدم التفاىم والتي تنتيي بالطالق فيذا * 
من الصعب أن تجعل المراىق ينمي العالقات سوية في حياتو و حتى مع اآلخرين فيمجأ إلى 

. تعاطي السم القاتل و اإلدمان عميو 
تأثير طالق الوالدين عند أغمب المبحوثين و إحساسيم بإىمال و الالمباالة بالوحدة و * 

. العزلة و ىذا أىم مؤشر يؤدي بالمراىقين إلى اإلدمان عمى المخدرات 
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يعتبر الطالق نوع من التفكك األسري و انييار الوحدة األسرية إال أن ىذا األخير دفع * 
بالكثير من المراىقين إلى إدمان المخدرات في سن مبكرة و تمركز ىذا عند أغمب المبحوثين 

فال يمكننا إغفال ما تسببو المخدرات . سنة نتيجة انفصال والدييم18-15تراوح سنيم ما بين 
صحة المدمن ، فيي تؤثر عمى العقل واألعصاب ، وعمى الرئة ، عمى من أضرار صحية 

الخ ، و تؤدي إلى اإلسيال، و ... والكبد ،والبنكرياس والقمب ، والمعدة، والحنجرة، واألسنان
سوء اليضم ، و فقر الدم ، والضغط الدموي ، و ارتفاع حرارة الجسم و تؤدي إلى ظيور 

أمراض خطيرة ، كالسيدا خاصة إذا تم استعمال الحقن بشكل جماعي ، وانفصام الشخصية، 
و الضعف الجنسي ، وعدم الثقة في النفس ، و القمق ، وتؤدي إلى الكسل ، و التواكل ، و 

 . ُيحتقر المدمن في البيت و الشارع و في مقر عممو إذا كان يشتغل
و من خالل ما تقدم نستنتج أن لممخدرات أثار واضحة عمى المجتمع ، فيي تؤثر عمى     

لى بروز أطفال  العالقات الزوجية ،و تؤدي إلى الرفع من نسبة الطالق والتفكك األسري ، وا 
لى الرفع من نسبة بعض الظواىر االجتماعية كالبطالة ،  شوارع ، ووالدة أطفال مشوىين ، وا 
والبغاء ، والمواط ، والتسول ، وعدم االستقرار االجتماعي ، بسبب توتر العالقات بين األسر، 

 ،  و األقارب ، و الجيران ، مما يؤدي إلى مشاجرات وخالفات قد تؤدي إلى جرائم خطيرة
لى ارتفاع نسبة الرسوب في صفوف التالميذ و  كما  تؤدي إلى اإلخفاق واليدر المدرسي ، وا 
الطمبة ، واالرتفاع في حوادث السير ، و إلى الزيادة في تكاليف الدولة المخصصة لمصحة، 

  الخ... وعالج اإلدمان ، والمتابعات القضائية و الجنائية
 
 



 



 الخاتمة

87 

 

  :الخاتمة
 في ىذه الدراسة أسباب إدمان المراىقين عمى المخدرات و قد اخترنا ىذا الموضوع ناتناول   

ألىميتو و ألنو يستحق الدراسة فعال، و لكونو مشكل حساس و خطير ييدد المجتمع و يمس 
 تعد مشكمة من أكبر المشكالت التي تعانييا دول العالم وتسعى جاىدة  باعتبارىا.فئة المراىقين

 لما ليا من أضرار جسيمة عمى النواحي الصحية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، ،لمحاربتيا
 قاصرة عمى نوع واحد من المخدرات أو عمى بمد معين أو طبقة محددة من المجتمع،  لم تعدإذ 

 ىبل شممت جميع األنواع والطبقات، كما ظيرت مركبات عديدة جديدة ليا تأثير واضح عل
 ، و أصبح االقبال عمييا كبير من قبل العديد من فئات المجتمع و من الجياز العصبي والدماغ

كال الجنسين ذكورا و إناثا يندفعون نحوىا بحثا عن المتعة و تحقيق الذات و ىروبا من الواقع 
المعاش خاصة اذا كان مشحونا بصراعات و مشاكل أسرية في ضل تدني لممستوى المعيشي و 

 .العيش ضمن أسر مفككة 
و ما يمكن استخالصو من الدراسة التي قمنا بيا في جانبيا النظري و التطبيقي أن    

المتمثمة في الطالق الذي يعد من أبرز العوامل المؤثرة عمى  (العائمية )المشكالت األسرية 
إدمان األبناء المراىقين لممخدرات فبمجرد حدوثو ينعكس سمبا عمييم فيجدون أنفسيم في ماال 

تحمد عقباه مما يدفعيم إلى اليروب إلى الشارع بحثا عن السعادة و الرعاية و الراحة و 
لتعويض ذلك النقص، فيسمك سموكا جانحا و يقع في مشاكل أكثر خطورة منيا اإلدمان عمى 

. المخدرات 
أما النتائج المتوصل إلييا من ىذه الدراسة ىي خاصة بالعينة المدروسة قابمة لإلثبات أو    

و المكان وكذا  النفي من خالل دراسات جديدة الحقة مرتبطة بعدة عوامل منيا عامل الزمان
 .و نوعية المنيجية والمقاربات السوسيولوجية المعتمدة (شخصيتو)عوامل خاصة بالباحث 
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 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

  خميس مميانة–جامعة جياللي بونعامة 

 كمية العموم االجتماعية و اإلنسانية

 قسم عمم االجتماع

 تخصص سوسيولوجيا العنف و العمم الجنائي 

 :      استمارة بحث حول

 أسباب إدمان المراهقين على المخدرات
دراسة ميدانية بمركز عالج المدمنين و مكافحة المخدرات بالمستشفى الجامعي                                                                    

        (فرانس فانون   )

 

 

 

 :    تحت إشراف االستاذة                                           :إعداد الطالبتين 

 رقيق نجمة                                                    مصبايح فوزية 

 بنيش حيزية 

أخي العزيز نحن طمبة عمم االجتماع تخصص جريمة نقوم بانجاز مذكرة لنيل شيادة - 
الماستر تحت عنوان إدمان المراىقين عمى المخدرات ، لذا يسرنا ان نتقدم إليكم ىذه األسئمة 
لإلجابة عمييا فالرجاء منكم اإلجابة بكل حرية و دقة و نعدكم بالسرية التامة و ان إجابتك 

 لن يطمع عمييا احد و المعمومات التي تدلي بيا و أرائكم ستكون لغرض عممي فقط 

I -البيانات األولية  : المحور األول 



 الجنس           ذكر                 أنثى         - 1
 : السن - 2
 المستوى التعميمي - 3
 :الترتيب بين اإلخوة - 4
 ما نوع السكن الذي كنت تقوم بو؟   شقة في عمارة                فيال                             - 5

                                         بيت قصديري                بيت تقميدي            

 : .........................................................................أخرى حدد - 
II -بيانات خاصة بالفرضية األولى : المحور الثاني. 
 ىل يعمل والديك ؟         نعم                 ال        - 6

 ...................................................في حالة نعم ما ىي المينة ؟ -      أ
 ىل اجر المينة كافي لنفقات المنزل ؟       نعم                    ال  - 7

 .............................................................في حالة ال لماذا ؟ -      أ
 ىل يسعى والدك لتوفير حاجياتك الضرورية ؟    نعم                 ال - 8
 ىل سبق و ان مارست عمال ؟      نعم                    ال       - 9

 في حالة نعم ما طبيعة النشاط الممارس ؟    دائم                     مؤقت            -      أ
                                                     عقود ما قبل التشغيل        

 .........................................................................     اخرى حدد 
 ىل كنت تساعد اىمك في نفقات المنزل؟     نعم                    ال       - 10

 .......................................................في حالة ال أين تصرفو ؟ -      أ
 ىل كنت تأخذ أمواال من والدك من اجل صرفيا عمى المخدرات ؟ - 11

          نعم                     ال 
 .......................................................لماذا في كمتا الحالتين ؟ -      أ

 



 
 ىل ان لتدني المستوى المعيشي ألسرتك عالقة بإقبالك عمى اإلدمان عمى المخدرات؟- 12

                        نعم                      ال 
 ...................................................... لماذا في كمتا الحالتين ؟ –     أ 

III -بيانات خاصة بالفرضية الثانية: المحور الثالث. 

 كيف كانت طبيعة العالقة بين والديك قبل الطالق؟- 13

       عادية                     متوترة 

 ................................................................أخرى حدد ؟ -      أ

 .............................................كم كان سنك أثناء طالق والديك ؟ - 14

 ........................................................ما ىي أسباب الطالق؟ - 15

 ىل حدث زواج بعد الطالق ؟          نعم                    ال - 16

 : .....................................................مع من عشت بعد الطالق - 17

 ىل اثر عميك طالق والديك و انفصاليما ؟      نعم               ال - 18

 .....................................................لماذا في كمتا الحالتين ؟ -      أ

 ىل إىمال و الالمباالة األىل بعد الطالق دفعك إلى اإلدمان عمى المخدرات؟ - 19

       نعم                       ال  

 ......................................................لماذا في كمتا الحالتين ؟-      أ

IV - بيانات خاصة بإدمان المبحوث عمى المخدرات : المحور الرابع 

 ما ىي وسيمة اإلدمان ؟      إبرة                  أقراص - 21

 .................................................................أخرى حدد -      أ



 .........................................كما كان عمرك عند ما بدأت تدمن ؟ - 22

 ما ىو العقار الذي تتناولو ؟ - 23

       ىيروين                   كوكايين         

 .............................................................أخرى حدد ؟ -      أ

 .......................................ما تحس عندما كنت تتناول المخدرات ؟ - 24

 ..............................................ماذا تعممت من عالم المخدرات؟ - 25

 ..........................ما ىي األسباب التي جعمتك تستغني عن المخدرات ؟ - 26

 كيف تنظر إلى نفسك كشخص متمقي لمعالج ؟ - 27

      اعتزاز و فخر             احترام و رضا                       موصومة 
 



 دليل مقابمة مع المختصين في الطب العقمي                                        :  ( 01)المقابمة رقم

 2017 مارس 05 :                                                    يوم

  نصف ساعة :                                                   مدة المقابمة

 مصمحة مكافحة اإلدمان : مدة المقابمة                                                   

 : البيانات الشخصية 

 الجنس - 

 السن - 

 : المستوى التعميمي- 

 : الخبرة المينية- 

 ماذا يعني لكم اإلدمان عمى المخدرات ؟: 1س 

 ما ىي أسباب انتشار ىذه الظاىرة في المجتمع الجزائري ؟ : 2س

 ىل اإلقدام عمى اإلدمان محصور عمى فئة معينة ؟ : 3س

 ما ىو البعد النفساني ليذه الظاىرة ؟ : 4س

 ىل من الممكن أن يجد المدمن في المستشفى ما فقده داخل أسرتو ؟ : 5س

 ما ىي األسباب في نظركم التي تؤدي بالمراىق إلى اإلدمان عمى المخدرات ؟ : 6س

 في رأيكم ما ىي الحمول المقترحة لمعالجة و الحد من ظاىرة إدمان المخدرات ؟ : 7س

 

 



 دليل مقابمة مع المختصين في الطب العقمي : (2)المقابمة رقم 

  2017 مارس 05:  يوم                                                 

 ساعة و نصف : مدة المقابمة                                                 

  مصمحة مكافحة اإلدمان :  مكان المقابمة                                               

 : البيانات الشخصية 

 : الجنس- 

 : السن- 

 : المستوى التعميمي- 

 : الخبرة المينية- 

 ماذا يعني لكم اإلدمان عمى المخدرات ؟ : 1س

 ما ىي أسباب انتشار ىذه الظاىرة في المجتمع الجزائري ؟ : 2س

 ىل اإلقدام عمى اإلدمان محصور عمى فئة معينة ؟ : 3س

 ما ىو البعد النفساني ؟ : 4س

 ىل من الممكن أن يجد المدمن في المستشفى ما فقده داخل أسرتو ؟ : 5س

 ما ىي األسباب في نظركم التي تؤدي بالمراىق إلى اإلدمان عمى المخدرات ؟ : 6س

 في رأيكم ما ىي الحمول المقترحة لممعالجة والحد من ظاىرة اإلدمان عمى المخدرات ؟ : 7س


