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ملخص
تھدف الدراسة إلى تشخيص واقع تعاطي المخدرات في القدس في الفترة الواقعة بين
شھري آب وكانون األول ٢٠٠٤م ،ودرجة انتشارھا وواقع مدمنيھا من حيث مدى تأثرھم سلبا ً
بالمخدرات ،وواقع نظرة اآلخرين لھم ،وواقع نظرتھم للعالج من أجل التخلص من المخدرات،
ومدى فاعلية ھذا العالج وما الجھات التي توجھوا إليھا ،وواقع المنظومة القيمية التي تبرر
إدمانھم .وقد اعتمدت الدراسة متغيرات مستقلة عديدة ھي )العمر ،والجنس ،والمكانة
االجتماعية ،والدخل الشھري ،ومكان السكن ،وتعليم األب واألم ،ث ّم الديانة( ،كما اعتمدت تعاطي
المخدرات محكا لھذه المتغيرات المستقلة .وقام الباحث بتصميم استبانة لقياس واقع تعاطي
المخدرات وتشخيصه من قبل المدمنين ،تعكس المتغيرات المذكورة على عينة مقصودة مكونة
من  ٢٣٠مدمنا ً من منطقة القدس ،وقد تم رصد درجة ثباتھا عن طريق )االختبار وإعادة
االختبار( فكانت  ٠.٨٩وبنسبة صدق للمحكمين تراوحت ٩٣ر ،٠وقد استخدم الباحث اإلحصاء
الوصفي لمعالجة بيانات مشكلة الدراسة .توصل الباحث إلى أن غالبية المدمنين ھم من الشباب
الذين ال تتجاوز أعمارھم ثالثة وثالثين عاما ً ،غالبيتھم العظمى من الذكور غير المتزوجين،
ويسكنون المدن ،ومعظمھم من ذوي الترتيب الوسط في العائلة .وقد أثرت المخدرات على حياة
ھؤالء المدمنين سلبا بدرجة عالية جداً ،وتأثرت نظرتھم إلى الحياة ونظرة اآلخرين إليھم
ومحاولة عالجھم لم تكن ناجعة .وقدمت الدراسة وصفا آلليات الحد من انتشار المخدرات ،كما
أشارت إلى بعض التوصيات التي تساعد على الحد من ھذه الظاھرة الخطيرة.
Abstract
This study aims at diagnosing drug addiction and addicts in
Jerusalem during and its prevalence among Palestinian youth. Effects of
drugs and its negative impact; addicts perceptions of themselves and
consequent remedy and degree of its isomorphic results were also
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delineated, their appalling set of values were also laconically
investigated. A stratified Sample of 230 addicts have been used as a
sample of the study to see into the scope of independent variables such
as age, sex, social status, income, residence, parents’ education, and
finally religion and then relation to addiction. To particularize measuring
the range of relationship among these variables in relation to addiction, a
valid and reliable (test-retest 0.89) instrument was designed accordingly
with a trustee validity of (0.93). Descriptive statistics were also
approbated to see into classification and analysis of the data collected.
The study revealed that the majority of addicts are single adults of 22
years of age living in the city. Deviance in their behavior, low self
morale, hampered perception of self, extricated vision of solution to
addiction, and a consequent inconsonance in peoples’ perception to
addicts were the major products of this study. The study also furnished a
description for the mechanisms of drugs prevalence in addition to
recommendations that are highly correlated to drug addiction.
المقدمة
إن النظرة التاريخية إلى تطور تعاطي المخدرات في القدس الشرقية تلقي الضوء على
ماھية ھذه المشكلة حاليا ً وأبعادھا المختلفة ،كما ّ
أن تطور رد الفعل من الناحية التاريخية ،خاصة
ما بعد عام ١٩٦٧م يساعد على التحليل االجتماعي السياسي لھذه الظاھرة وتطور السياسة
االجتماعية التي شكلت للتعامل مع ھذه الظاھرة الخطيرة التي نشأت وتعززت نتيجة االحتالل
اإلسرائيلي.
تعد مشكلة المخدرات في القدس الشرقية وبقية مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة مثالً
مناسبا ً الستخدام التحليل االجتماعي والسياسي ،إذ إن القدس ھي المدينة الوحيدة التي فرض على
الفلسطينيين العيش فيھا قھراً بجانب السكان اليھود .وإن أحد النتاجات التي برزت لھذه السياسة
انتشار ظاھرة المخدرات في القدس الشرقية بداية ،ومن ثم في بقية الضفة الغربية .وإن ھذا
االنتشار عزز من واقع االحتالل اإلسرائيلي ،في حين يفسر المجتمع اإلسرائيلي انتشار
المخدرات فيه امتدادا وتأثرا بانتشاره في المجتمع العربي .ذلك التوجه الذي ال يرتكز على قاعدة
عقلية منطقية .ويشبه ھذا التصور مثيله الذي ظھر في المجتمع األمريكي في بداية العشرينات،
حيث ارتكز أحد التفسيرات لھذه الظاھرة على أن حركات ضد األفيون ،والكوكايين ،و الماروانا
كانت باألصل موجھة ضد األقليات.
وقد ُع ّدت األقليات مصدراً أخالقيا ً واقتصاديا ً وسياسيا ً مھدداً للمجتمع األبيض الذي شعر
بالقلق نتيجة النتشار المخدرات في وسطه ،واألمر كذلك في فلسطين .فإن سياسة المجتمع
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اإلسرائيلي ھي تعزيز ھذا الداء في المجتمع العربي كآلية دفاعية عما يحدث في مجتمعھم .مما
يؤدي إلى تخفيض مستوى مشاعر الخوف والفزع التي انتابت المجتمع اليھودي.
وقد أشار كل من ) (javitz & shuval, 1980إلى أربعة عوامل من شأنھا تعزيز
استعمال المخدرات ،ھي:
 .١عامل األصدقاء :مدى توفر المخدرات في وسط األصدقاء ومعرفة أشخاص ممن
يتعاطونھا ،ووجود الفرد في ظروف وأمكنة استعملت فيھا المخدرات.
 .٢عامل األسرة :ھناك على األقل خمسة عناصر يشملھا ھذا العامل  -الخلفية االجتماعية
واالقتصادية وثقافة الوالدين ومھنتھما وكثافة السكن ،ومكان السكن ،ومدى محافظة أفراد
األسرة على التقاليد والقيم داخل البيت ،وماھية العالقات بين األفراد وھروب األحداث من
البيت ،و استخدام أحد األفراد للمخدرات.
 .٣أوقات الفراغ :كيفية قضاء أوقات الفراغ داخل البيت وخارجه )العمل ،والتعليم( ومع من
)أصدقاء.(.....
 .٤المدرسة :ھناك ثالثة أنواع من المتغيرات التي تلعب دوراً في ھذا العامل:
أ.

مدى تجاوب الطالب لتقاليد وتعليمات مدرسيه.

ب .التعليم والتحصيل العلمي والطموحات التعليمية.
ج .طبيعة عالقات الطالب داخل المدرسة.
وصلت بعض األبحاث إلى أن فئات األحداث ،بشكل عام ،ھم عرضة للمخدرات لعدة
أسباب ،منھا :كون أعضاء ھذه الفئة في جيل المراھقة ،مما يؤثر على نظرتھم اتجاه الكبار
والتمرد على كل ما ھو قديم من عادات وتقاليد الوالدين والمجتمع .وتعد ھذه العوامل مواقف
حياتية متطورة قد تؤدي النخراط الحدث في فعاليات ذوات طابع انحرافي مشابھة لتصرفات
أصدقائه .وھناك عامل آخر يرتبط بالخلفية األسرية التي يعيشھا الحدث ،فالدخل المنخفض
والضغط واإلحباط األسري ،وطالق الوالدين ،والفقر ،وعدم االھتمام تؤدي كلھا لتعاطي
المخدرات(Newcomb & etal, 1988) .
في مقابل ذلك ،ھناك أبحاث تطرقت إلى العوامل التي تؤدي للتعاطي في وسط طالب
المدارس ،خاصة في الصفوف الثانوية .وفي بحث أجري على  ٣٠٠٠طالب في كاليفورنيا ،تم
التوصل للعوامل الھامة والم ُس ّماة عوامل الخطورة .أخذ ھذا البحث بالحسبان تأثير عشرة
عوامل :تعاطي الكحول ،والعالقة مع الكبار الذين يتعاطون المخدرات ،والعالقة مع األصدقاء،
والغياب عن المدرسة ،والتحصيل العلمي والطموحات العلمية ،ومعلومات األستاذ عن
المخدرات ،ومعلومات الوالدين عن المخدرات ،ومدى االرتباط وااللتزام الديني ،والضغوط
النفسية ووجود عدم اكتفاء شخصي في الحياة .وقد توصل ھذا البحث للنتيجة اآلتية  :إن العوامل
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األكثر أھمية ھي وجود العالقة مع الكبار المتعاطين للمخدرات ومع األصدقاء ذوي السلوك
"غير االجتماعي والمنحرف" في الدرجة األولى ،وعامل الطموحات التعليمية والتحصيل
الدراسي المنخفض في الدرجة الثانية .فضال عن ذلك ،تم التوصل إلى أنه ال توجد عالقة قوية
بين التعاطي وبين المكانة االجتماعية واالقتصادية ألسرة الطالب ووجود عالقة ضعيفة بين
التعاطي و الصعوبات الشخصية التي تواجه الطالب ).(Newcomb etal. 1988
ھذه التفسيرات حول العوامل المؤدية النخراط األحداث في فعاليات التعاطي بالمخدرات
مشتقة من نظريات عامة ،ومنبعھا علم اإلجرام ) . (Judith, 1994ومجمل ھذه العوامل ھي:
 .١عدم التنظيم االجتماعي وفشل عملية التنشئة االجتماعية.
 .٢وضع مبررات واستخدام وسائل إبطال نفسية.
 .٣ضعف الضبط االجتماعي ،خاصة في عناصر االرتباط وااللتزام والمشاركة والعقيدة
القائمة بين الطالب وأسرته ،أصدقائه ومدرسته .حسب ھذه النظرية ،األفعال المنحرفة تنفذ
عندما تضعف عالقة الفرد بالمجتمع.
 .٤وجود عالقات أسرية متفككة وتوترات في العالقات الداخلية بين األفراد.
 .٥احتكاك الفرد بنماذج منحرفة.
.٦

وجود ثقافة اجتماعية تبرر فعاليات انحرافية.

 .٧وجود إحباط اجتماعي وفرص شرعية محددة.
 .٨وجود المجتمع في عملية صراع ثقافي وذات مبنى يساعد على تكوين "غربة" بين األفراد.
 .٩ردود فعل اجتماعية  -مؤسسية وجماھيرية وإعالمية " -سلبية" تجاه فعاليات فئة معينة
وعملية لصق الوصمة على ھذه التصرفات ،مما يؤدي لعملية التعمق في االنحراف  -وما
يسمى بلغة علم اجتماع االنحراف بـ "االنحراف الثانوي".
من الجدير ذكره ھنا أن ھذه العوامل تعمل على حدة أو بعضھا يعمل أو جميعھا معا ً.
إن من شأن ما ذكر أعاله أن يضع مشكلة المخدرات ضمن قالب الفھم السياسي االجتماعي
لھذه المشكلة ،ويعزز أھمية النظر إليھا على أنھا مشكلة ومعضلة اجتماعية ال بد من نسج خيوط
سرية اجتماعية ضمن فلسفة المجتمع ومعززة لفھم تربوي سليم على مستوى األفراد والسياسات
للحد من ھذه المشكلة ،وعليه تأتي ھذه الدراسة مجسدة لواقع ھذه المشكلة حاليا ً ورصد درجة
انتشارھا حاليا ً في القدس الشرقية للخروج بتوصيات من شأنھا أن تحد من انتشارھا.
تحتل مشكلة إدمان المخدرات مكان الصدارة بين المشكالت النفسية واالجتماعية والطبية،
تعد ظاھرة تعاطيھا بأنواعھا مختلفة ،من الظواھر الخطيرة التي تجتاح دول العالم في وقتنا
الحاضر.
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ولقد صنف بعض علماء النفس وعلماء االجتماع مشكلة المخدرات ضمن السلوك المضاد
للمجتمع أو السلوك السايكوباتي .وقد أرجعت المشكالت إلى عوامل اجتماعية وأخرى شخصية
أو فردية كامنة في شخصية المدمن ،مما ساعد على التمادي في اإلدمان ،وإن كانت ھذه المشكلة
تعد مشكلة قانونية يطبق فيھا القانون ،ولكن يجب أن تتضافر جميع الھيئات والمؤسسات
والجمعيات من أجل الوصول إلى حلول جذرية لتلك الظاھرة التي أصبحت من المشكالت
الرئيسة التي يعاني منھا الشباب الفلسطيني والشباب في العالم كافة ،اليوم ،وقد نالت ھذه الظاھرة
اھتمام عدد من الباحثين والمختصين ورجال القانون واألطباء وعلماء النفس وعلماء االجتماع
والمصحات وأجھزة الدولة اإلعالمية والھيئات العالمية وغير ذلك .فقد اھتمت تلك الھيئات
بدراسة ھذه الظاھرة للوصول إلى حلول تحد وتمنع من انتشارھا وتعمل على القضاء عليھا .إذ
أن ضخامة ھذه المشكلة لدى الشباب وما تسببه من آثار سلبية للمدمن وللمجتمع بشكل عام يعد
ظاھرة خطيرة .لذا نجد الدول في العالم اآلن تھتم بظاھرة المخدرات وتكرس المال والوقت
والجھد الكثير لكي تقضي عليھا وتواجه تلك الظاھرة بأفضل الحلول والطرق والعالج.
)(Newcomb and etal, 1988
وبالرغم من ھذا االھتمام ،وبالرغم من التشريعات المختلفة التي قصد بھا الحد من انتشار
ھذه الظاھرة وبالرغم من كثرة الجھود المبذولة لمكافحة ظاھرة المخدرات واإلقالل منھا بالرغم
من ذلك كله فإن ھذه الظاھرة تأخذ شكالً متزايداً ومقلقا ً للمجتمعات والحكومات على السواء.
وبالنسبة لإلحصاءات حول انتشار ظاھرة المخدرات في أمريكا ،فقد تعرض لھا مورجان
) ،(١٩٨٢حيث تابع التاريخ االجتماعي للمخدرات من سنة ١٩٨٠ -١٩٠٠م ،أما فيما يتعلق
ببعض المجتمعات العربية فاإلحصاءات غير دقيقة وغير متوافرة ،وذلك يرجع لحساسية
الموضوع وعدم رغبة الجھات الرسمية في الكشف عن تلك المعلومات .أما فيما يتعلق بالمجتمع
الفلسطيني فلم يستطع الباحث الحصول على إحصاءات من جھات مختصة حتى تاريخ ھذه
اللحظة.
تعريف المخدرات
ھناك عدة تعريفات للمخدرات
أوالً:

كل مادة طبيعية أو مستحضرة تحتوي على منبھات أو مسكنات ،من شأنھا إذا
استخدمت في غير أغراضھا الطبيعية والصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود
واإلدمان.

ثانيا ً:

كل مادة ينتح عن تعاطيھا فقدان كلي أو جزئي لإلدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتورا في
الجسم وتجعل اإلنسان يعيش في خيال واھم فترة وقوعه تحت تأثيرھا.

ثالثا ً:

التعريف األمريكي "عقار إذا أخذ على جرعات معتدلة يخفف الحس ويريح األلم
ويحدث النعاس أو النوم ،وإذا أخذ بكميات كبيرة يسبب الھذاءات وھالوس الحواس"
)جامعة الكويت.(١٩٨٩ ،
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أنواع المخدرات
المخدرات كثيرة ومتنوعة ،وتختلف باختالف تأثيرھا ومصدرھا .فھناك مخدرات ذات
تأثير قوي وأخرى ذات تأثير خفيف ،وھناك مخدرات تصنيعية وطبيعية وتخليقية.
 .١أنواع المخدرات حسب تأثيرھا
أ.

نوع ذو مفعول قوي مثل الھيروين والمورفين ومشتقاته.

ب .نوع ذو مفعول خفيف مثل الماريجوانا والحشيش ،عقار الھلوسة.
 .٢المخدرات الطبيعية
أ.

وھي نباتات طبيعية مثل الحشيش واألفيون والقات والكوكايين.

ب .المخدرات التخليقية :يتم إنتاجھا في مصانع خاصة بمواد كيميائية متعددة ،ال تحتوي
على أية مواد طبيعية مثل المنشطات كالفيتامينات ،والمھبطات مثل الباريتوات،
والمھلوسات مثل ل.س.د.
ج .المخدرات :ھي مواد طبيعية أدمجت مع مواد كيميائية مثل الھيروين والمورفين
والكوكايين.
مشكلة الدراسة
تتمثل المشكلة في دراسة واقع انتشار ظاھرة تعاطي المخدرات عند الشباب الفلسطيني في
منطقة القدس العربية .تعد ھذه الظاھرة من المشاكل متعددة الجوانب ،حيث تُع ّد مشكلة قانونية،
ّ
ألن المتعاطين يصطدمون من وقت آلخر بقوانين المجتمع مستھينين بما تنطوي عليه ھذه
ً
ً
القوانين من أحكام رادعة تجعل سجنھم أمرا واقعا ،وبالتالي ضياع لبعض القوى البشرية
وتعطيل لھا .كما تعد أيضا مشكلة تعاطي المخدرات مشكلة صحية ونفسية .فالمخدرات تؤثر
على أجھزة الجسم المختلفة أيا كان نوع المخدرات من حيث القوة والنشاط ومن حيث المستوى
الوظيفي ألعضاء الجسم .أما من الناحية النفسية فالمخدرات تؤدي إلى حالة من االضطراب
العقلي المؤقت يزول باالمتناع عن تعاطيھا ،وأحيانا ً قد يسبب حالة دائمة تحتاج إلى فترة طويلة
من العالج.
أيضا ً للمخدرات جانب اقتصادي ،وھو على قدر كبير من األھمية بالنسبة للفرد من ناحية،
وللمجتمع من ناحية أخرى .فمدمنو مدمني المخدرات ھم قوى عاملة معطلة عن العمل واإلنتاج،
فالذين يقضون جزءاً من حياتھم في السجون بسبب تعاطيھم للمخدرات إنما يسقطون من حساب
المجتمع في عمليات اإلنتاج ،وھم فضالً عن ذلك يتركون وراءھم أسراً مشردة تعيش عالة على
المجتمع نتيجة لفقدانھا العائل إما بالسجن أو بالموت نتيجة المخدرات.
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ويمكن القول :إن المخدرات خطر يھدد كيان المجتمع من حيث انتشار الجريمة وإيجاد
طبقة من المجرمين من متعاطي المخدرات ،مما يھدد عالقات الناس المختلفة ،كما يھدد كيان
المجتمع المادي والنفسي ويساعد على خلق الصراع والتدھور.
وفي فلسطين تعد مشكلة المخدرات مشكلة سياسية مرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي .ومن
خالل نشر المخدرات كان ذلك يؤدي إلى ضعف الشعب وتخلفه ،بحيث ال تسمح حالته بالتفكير
في األمور الھامة .وتتمثل مشكلة الدراسة في دراسة واقع انتشار المخدرات عند الشباب
الفلسطيني في القدس العربية وتأثير المخدرات عليھم ونظرة المجتمع لھم.
أسئلة الدراسة
وعلى ضوء المشكلة أعاله فقد جسد الباحث مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
ما واقع مدمني المخدرات في منطقة القدس الشرقية من حيث أسباب التعاطي واآلثار
الصحية والنفسية واالجتماعية المترتبة على اإلدمان؟
وقد انبثق عن سؤال الدراسة الرئيس أعاله األسئلة الفرعية التالية:
 .١ما واقع مدمني المخدرات في القدس الشرقية واآلثار الصحية والنفسية واالجتماعية
المترتبة على اإلدمان حسب العمر؟
 .٢ما واقع مدمني المخدرات في القدس الشرقية واآلثار الصحية واالجتماعية والنفسية
المترتبة على اإلدمان حسب الجنس؟
 .٣ما واقع مدمني المخدرات في القدس الشرقية واآلثار الصحية واالجتماعية والنفسية
المترتبة على اإلدمان حسب الحالة االجتماعية؟
 .٤ما واقع مدمني المخدرات في القدس الشرقية واآلثار الصحية واالجتماعية والنفسية
المترتبة على اإلدمان حسب السكن؟
أھمية الدراسة
 .١تعد ھذه الدراسة من الدراسات األولى في فلسطين ،على حد علم الباحث ،مما سيساعد في
إعطاء صورة واضحة عن واقع اإلدمان وأسبابه ونتائجه في مدينة القدس المحتلة مستندين
إلى بيانات خضعت إلى معالجة علمية إحصائية.
 .٢تشكل الدراسة قاعدة معلوماتية بيانية لدراسات الحقة.
 .٣تبين الدراسة مؤشرات علمية على عمق المشكلة وحجمھا وطرائق التعامل معھا.
 .٤تقدم الدراسة مفاھيم عالجية نفسية للتعامل مع مشكلة اإلدمان.
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محددات الدراسة
محددات إنسانية :تحددت الدراسة بعينتھا البالغة  ٢٣٠شخصا وبسماتھا وخصائصھا
النفسية والصحية.
محددات مفھومية :تحددت الدراسة بالتعريفات اإلجرائية التي حددھا الباحث ،فأينما وردت
ھذه المفاھيم تحمل الدالالت اإلجرائية المشار إليھا فقط.
محددات زمانية ومكانية :تحددت الدراسـة بواقع الفترة الزمنية التي أجـريت الدراسـة بھا
وھي من شھر  ٨ولغاية شـھر .٢٠٠٤ /١٢
محددات إجرائية :تحددت الدراسة أيضا ً بأدوات إجرائھا من حيث
 .١العينة وسماتھا
 .٢األداة ،صدقھا وثباتھا.
 .٣األساليب اإلحصائية المستخدمة.
الدراسات العربية
 .١دراسة الصايغ )١٩٨٢م(
ھدفت دراسة الصايغ )١٩٨٢م( إلى التعرف على ظاھرة تعاطي الحشيش في البلدة
القديمة ،ومعرفة األسباب التي جعلت القدس مكانا ً لتعاطي الحشيش .حيث قام بتوزيع استبانة عن
ظاھرة تعاطي الحشيش في البلدة القديمة ،خاصة حارة النصارى وشارع باب الواد ،وأظھرت
النتائج بأن نسبة التعاطي كانت  ٢٠%من عينة الدراسة ،أما أھم أنواع المخدرات المنتشرة
فكانت الھيروين ،والحشيش ،والحبوب المنومة ،كما بينت نتائج الدراسة أن ھناك عالقة بين
تعاطي المخدرات والجريمة ،مثل لعب القمار والسرقة والقتل والسطو والخيانة الزوجية.
 .٢دراسة الشرفا )١٩٨٧م(
أجريت الدراسة عام ١٩٨٧م حيث تناولت ھذه الدراسة أھم أنواع المخدرات وھدفت
إلى تعريف المجتمع المحلي بشخصية المدمنين ومراحل اإلدمان المختلفة .تكونت الدراسة من
عدة فصول ،تحدث الباحث في الفصل األول عن اإلدمان وأعراضه وطبيعة وكيفية التعرف
على شخصية المدمن .أما في الفصل الثاني فيبين الباحث األسباب التي ساعدت على انتشار
ظاھرة المخدرات في المجتمع الفلسطيني ،حيث بين أن ھناك مجموعة من العوامل منھا:
العوامل السياسية وما حدث في المنطقة من استعمار واحتالل وعوامل اجتماعية ،وتحقيق أھداف
مادية ،وضعف شخصية المدمن ،والتفكك األسري ،ووقت الفراغ الزائد ،وأصدقاء السوء،
وانھيار القيم األخالقية والدينية ،وسھولة الحصول على المخدرات ،وصرف األدوية بدون
وصفات طبية.
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واستعرض الباحث مشكلة المخدرات عند المرأة الفلسطينية ومدى انتشارھا.
وبينت نتائج الدراسة أن أھم أنواع المخدرات المنتشرة في فلسطين ھي الھيروين،
والحشيش ،وبينت النتائج أيضا ً أن أكثر طرق التعاطي كانت عن طريق الشم ،والفم ،والحقن.
وأخيراً بيّن الباحث أن أھم طريقة للقضاء على المخدرات تكون من خالل الوقاية والعالج.
 .٣دراسة خميس ،حبش )١٩٩٢م(
بينت ھذه الدراسة التي طبقت على عينة مكونة من  ٣٥٠مدمنا ً في شرق القدس أن
عال وتحصيلھم
) (%٧٨من مدمني المخدرات ھم من الشباب اليافعين الذين يتمتعون بتعليم
ٍ
المدرسي منخفض ،إلى جانب نسبة قليلة من العاطلين عن العمل .وقد تمثل ضغط األصحاب
كأھم عامل في دفع األفراد على اإلدمان وتعاطي المخدرات ،فضال عن أن انعدام الخدمات
العالجية ساھم إلى حد كبير في تجذير المشكلة لديھم ،في حين أنھم أبدوا رغبتھم األكيدة في
التخلص من اإلدمان.
 .٤دراسة عبد ﷲ وفاشة )١٩٩٣م(
ھدفت الدراسة إلى مقارنة شخصية الفرد الذي يتعاطى المخدرات بواقع شخصية الفرد
الذي سبق له أن تعاطى المخدرات وأفراد أيضا ً لم يسبق لھم تعاطي المخدرات .ومن أجل
الكشف عن طبيعة واقع ھذه الشخصية للمجموعات الثالث ،اعتمد الباحث على مقابلة  ٨١فردا
لقياس مدى الصحة النفسية التي يتمتعون بھا فضال عن تقدير ذواتھم ) (Self-esteemوالرضا
عن الحياة ) (Life Satisfactionومركز الضبط الصحي ).(Health Locus of Control
وقد بينت النتائج أن ھناك فروقات ذات داللة إحصائية ما بين المجموعات الثالث ،وقد ظھرت
الفروقات لصالح األفراد الذين سبق أن تعاطوا المخدرات وقد خضعوا للعالج وعادوا إلى حياتھم
العادية.
ومن جھة أخرى فقد بينت الدراسة أن ھناك ارتباطا ً سلبيا ً ) (Negative Correlationما
بين تقدير ذوات كل من متعاطي المخدرات والذين ال يتعاطون بھا فيما يتعلق برضاھم عن
حياتھم ومتغيرات أخرى مثل الدخل والتدخين ،بمعنى أن الذين ال يتعاطون المخدرات يختلفون
بسماتھم الشخصية مقارنة بمن يتعاطونھا.
 .٥دراسة غانم ،محمد )(١٩٩٨
بدراسة عنوانھا ،المدمنون وقضايا اإلدمان – دراسة نفسية استطالعية قام الباحث بالتعرف
على وجھة نظر عينة من المدمنين نحو بعض قضايا اإلدمان مثل بداية اإلدمان ودوافعه،
ألسباب التعلق بالمخدر .شملت عينة الدارسة مجموعة من المدمنين السعوديين بلغت  ٩٤مدمنا
تراوحت أعمارھم من  ٦١ – ١٨عاما.
تبين أن فئة اإلدمان الذي يبدأ من سن المراھقة قد احتلت المرتبة األولى .كما تبين أن
المشاكل األسرية قد احتلت قمة األسباب سواء أكانت بين الوالدين أو انفصالھم .وتبين أيضا أن
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اإلدمان يؤثر سلبا على ملكة التذكر ،وتبين أن عدم السيطرة على الشوق إلى المخدر يعد من أھم
األسباب التي تقود إلى االنتكاسة وأن المدمنين قد اتسموا بالعصبية ،وأنھم يشعرون بنبذ اآلخرين
لھم وتدھور حالتھم الصحية.
 .٦دراسة عبده ،أشرف )(٢٠٠٠
بدراسة عنوانھا :األبعاد النفسية لصورة األب لدى مدمني الھروين بالمملكة العربية
السعودية ،قام الباحث بدراسة مشكلة البحث التي تجسدت في الكشف عن كيفية إدراك مريض
الھيروين والسوي في المملكة العربية السعودية لصورة األب وأبعادھا السلوكية.
اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين :األولى تجريبية ،وھي مجموعة مرضى إدمان
الھيروين وعددھا  ٥٤واألخرى ضابطة من األسوياء وبلغ عددھا  ٥١مريضا .استخدم الباحث
اختبارا من إعداده شمل  ٨٠فقرة اختيارية تقيس عشرة من األبعاد السلوكية الخاصة بإدراك
صورة األب وھي الحماية واألمان ،والنبذ واإلھمال ،والكراھية ،والحب ،والتمرد ،والشك،
واالنفصال ،والتقرب ،والضعف ،والقوة.
بينت النتائج أن ھناك اختالفا ذا داللة إحصائية بين مرضى الھيروين واألسوياء في بعد
الشعور بالنبذ واإلھمال على اختيار صورة األب واختالف في بعد الشعور بالحماية واألمان،
واختالف في بعد الشعور بالكراھية واختالف في بعد الشعور بالحب ،والشعور بالتمرد ،وفي
بعد األوامر والتسلط ،وفي بعد االنفصال ،وفي بعد الشعور بالتقرب وفي بعد الشعور بالضعف،
وفي بعد الشعور بالقوة لصالح مرضى إدمان الھيروين حيث يدركون بأن آباءھم أشد قسوة
عليھم.
 .٧دراسة غانم ،محمد )(٢٠٠٣
بدراسة عنوانھا :أحالم المدمنين – دراسة استطالعية حضارية مقارنة لعقد مقارنة بين
أحالم المدمنين في المملكة العربية السعودية وجمھورية مصر العربية كمقارنة حضارية بھدف
الوقوف على أوجه الشبه واالختالف بينھما .أجرى الباحث دراسته على عينة مصرية تراوح
المدى العمري لھا بين  ٤٩ – ١٧عاما ،أما العينة السعودية فتراوح المدى العمري ما بين – ١٧
 ٤٦عاما وتراوح المستوى التعليمي لھم مرحلة االلتحاق بالتعلم حتى الجامعي وكانت النتائج
على النحو التالي:
إن غالبية المدمنين في حالة التعاطي لدى المجموعتين معا وتحديدا مدى المجموعة
السعودية ال يتذكرون أحالمھم ،وأن األحالم الخاصة بتحقيق الذات وكذا األحالم الجنسية تشبع
بصورة كبرى لدى المجموعة السعودية ،وأن المدمن وھو متعاط إنما يحلم أيضا بالتعاطي وإذا
كان الحلم انعكاسا للواقع ،فإن أحالم التعاطي تعبر عن أن محور حياة المدمن تدور حول ھذا
األمر.
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وتبين أيضا عند المدمنين بأن ھناك كثرة في أحالم األلم والكوابيس التي تقود إلى االستيقاظ
وما يتبعه إحساس بالخوف والقلق وربما خشية النوم مرة أخرى لتكرار ظھور الحلم ،كما وتبين
وجود أحالم تشبه حالة الفصام أو الھذيان وعدم مقدرة المدمن في حالة االنقطاع على التفريق
بين ما يراه في الحلم وبين ما يراه في الواقع.
كما اتّسمت أحالم المدمنين في مرحلة العالج النفسي بزيادة أحالم التعاطي والمصاعب
النفسية وأن فترة التوقف في حد ذاتھا يرافقھا العديد من صدر الھالوس وبعض صدر إيذاء
النفس وإيذاء غيرھم وشك في قدرة الذات على التوقف وشك في قدرات اآلخرين على عالجه.
وكخالصة للفروق الحضارية بينت الدراسة أن المدمن السعودي أكثر اكتئابا من المدمن
المصري وسيطرة مشاعر األسى والحزن واليأس وفقدان القدرة على االستمتاع بالحياة والحب،
وأن غالبية العدوان لدى المدمن السعودي يتجه إلى الذات ويأخذ أشكاال عدة ،مثل :الموت
بالجرعة الزائدة واالستمرار في المخدرات حتى الوصول إلى فقدان العقل والموت السريع
والتشويه الجسدي ،أما المصري فيتجه عدوانه إلى المرح مثل إلقاء النكات والسخرية من الذات
واآلخرين .كما بين أيضا أن كم الصراع وعدم حسمه لدى المدمن السعودي أكثر منه لدى
المدمن المصري وذلك لفاعلية وتأثير العادات والتقاليد وضرورة عدم التخلي عنھا.
الدراسات األجنبية
 .١دراسة )(Taylor & Francis, 2001
كجز ٍء من التوعية التي قام االستراليون بھا لتوعية مجتمعھم بخطورة المخدرات ،وتوعيتھم
بضرورة تلقي العالج ،أجرى الباحثان دراسة كيفية لرصد وجھات نظر األطباء األخصائيين في
وسائل التخلص من ھذه السموم .ولھذا الغرض تم إجراء ھذه الدراسة لتحديد وجھات نظر
األخصائيين ،وقد جمعت البيانات الكيفية من خالل المجموعات المركزة بعد رصد عينة ممثلة
مكونة من  ١٢مجموعة من مناطق ريفية ومدنية من )كوينز الند( في استراليا وعلى مدار أربعة
أشھر .شارك في ھذه الدراسة  ٥٢مشاركا ً منھم  ٤٣طبيبا ً و ٩اختصاصيي تغذية وصحة،حيث
بلغ عدد المشاركين من اإلناث  ٢٠ومن الذكور  ٣٢وبعمر متوسطه  ٤٠.٥سنة وبمدى عمري
تراوح من  ٧٠-١٧عاما.
أجمع األطباء على ضرورة تزويد بيوت المدمنين بأدوات ضرورية لعالجھم مع ضرورة
إخضاعھم إلى دورات تدريبية لرفع جاھزيتھم في معالجة أنفسھم للحد من أثر السموم والتخلص
من ظاھرة اإلدمان.
 .٢دراسة )(Taylor& Francis, 2005
ناقشت ھذه الدراسة معوقات التوتر الذاتي للمدمنين عن استخدامھم لم ادة الس تيرويد وآلي ات
الرقابة االجتماعية التي تحد من استخدام المادة المخدرة ھ ذه وق د جمع ت المعلوم ات الملحوظ ات
عن طريق آلية المالحظة التشاركية المباشرة ل ـ ١٤٧مس تخدما ت م إج راء  ٩٨مقابل ة معمق ة عل ى
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 ٤٢مستخدم للتسيرويد و ٤٩مقابلة معمقة مع  ٢٢من مروجي المخ درات .وكم ا ت م جم ع بيان ات
م ن ثم اني مجموع ات تركيزي ة م نھم م دربو رياض ة وجمب از ،وموظف و ص حة وتغذي ة وموظف و
إع الم .ت م تحدي د المعوق ات االجتماعي ة وھ ي التكي ف م ع الس مات المتعلق ة باإلدم ان ،وجم ع
المعلومات المطلوبة ،والتغلب على معوقات التمويل وإج ادة المھ ارات المطلوب ة ف ي بي ع المخ در
وش رائه .وتب ين أن ه عن دما ت م التغل ب عل ى ھ ذه المعوق ات ،فق د ق ل ت أثير الرقاب ة االجتماعي ة
لمس تخدمي الس تيرويد .وم ن ھن ا ج اءت نتيج ة الدراس ة مجس دة ف ي ض رورة تقوي ة ال روابط
األخالقية لدرجات التفاعل ما بين مستخدمي المخدرات ،والضوابط االجتماعي ة والس لوكية لتقلي ل
استخدام اإلدمان وانتشاره.

إجراءات الدراسة
العينة
اشتمل البحث على عينة مقصودة م ن متع اطي المخ درات ف ي منطق ة الق دس ،وق د بل غ ع دد
أفراد العينة  ٢٣٠شخصاً ،تتراوح أعمارھم ما بين ٤٦ -١٨عام ا .إن مب رر اختي ار ھ ذا المج ال
العمري للعينة ھو أن ھذا المجال العم ري ھ و ال ذي يتع رض ب ه الف رد إل ى خب رات غي ر موجھ ة
ت دفع ب ه إل ى الس ير ف ي سلوك ـات غي ـر مرش ـدة .فق ـد بين ـت معظ ـم األبح اث العالمي ـة
) (Newcomb, 1989وسھيل حسنين ) (١٩٩٠أن بداية تعاطي المخ درات تب دأ ف ي ھ ذه الفت رة
الحرج ة ،الت ي م ن س ماتھا البح ث ع ن الھوي ة واإلنتاجي ة والثق ة وع دم الثق ة وتأخ ذ مجموع ة
األقران.
وفي ما يلي وصف العينة حسب المتغيرات الديمغرافية وھي الجنس ،والمكان ة االجتماعي ة،
والعم ر ،وال دخل ،ومك ان الس كن ،ومس توى تعل يم الوال دين ،والديان ة والج داول التالي ة تب ين
خصائص العينة.
جدول ) :(١يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة

ذكر

٢٠٠

%٨٧

أنثى

٣٠

%١٣

المجموع

٢٣٠

%١٠٠
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جدول ) :(٢يبين توزيع العينة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة

 -١٨أقل من  ٢٣سنة

١٣٩

%٦١

 -٢٣أقل من ٢٨

٣٣

%١٤

 -٢٨أقل من ٣٣

٢٢

%٩

 -٣٣أقل من ٣٨

١٦

%٧

 -٣٨أقل من ٤٣

١٢

%٥

 -٤٣أقل من ٤٨

٨

%٤

المجموع

٢٣٠

%١٠٠

جدول ) :(٣يبين توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

العدد

النسبة

أعزب

١٨٧

%٨١

متزوج

٣٣

%١٤

مطلق

٧

%٣

أرمل

٣

%٢

المجموع

٢٣٠

%١٠٠

جدول ) :(٤يبين توزيع العينة حسب مكان السكن
مكان السكن

العدد

النسبة المئوية

قرية

١٥

%٦

مخيم

٥٥

%٢٤
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مدينة

١٦٠

%٧٠

المجموع

٢٣٠

%١٠٠

جدول ) :(٥توزيع أفراد العينة حسب تعليم األب
الحالة التعليمية

العدد

النسبة

أمي

٤٧

%٢٠

ابتدائي

١٤٣

%٦٢

إعدادي

٢٥

%١١

ثانوي

٩

%٤

دبلوم

٦

%٣

المجموع

٢٣٠

%١٠٠

جدول ) :(٦يبين توزيع أفراد العينة حسب تعليم األم
الحالة التعليمية

العدد

النسبة

أمية

٣٦

%١٦

ابتدائي

١٥٦

%٦٨

إعدادي

٢٣

%١٠

ثانوي

١٥

%٦

المجموع

٢٣٠

%١٠٠

جدول ) :(٧يبين توزيع أفراد العينة حسب الديانة
الديانة

العدد

النسبة

مسلم

٢٢١

%٩٦
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مسيحي

٩

%٤

المجموع

٢٣٠

%١٠٠

األداة
تم استخدام أداة اشتملت على معلومات أولية من فقرة  .١٥ -١اشتملت على متغيرات
ديموغرافية عديدة )مثل العمر ،والجنس ،والحالة االجتماعية ،والدخل الشھري ،ومنطقة السكن،
ومستوى تعلم األب واألم ،وعدد أفراد األسرة ،والديانة،و العمل ،والترتيب في األسرة ،ومن ثم
رصد فقرات اختيار من متعدد )  (٢٩ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٣ ،١٩ ،١٨ ،١٦وفقرات يجاب عنھا بنعم
أو ال ) .(٤٠ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٤ ،٢٢وقد تطلب ھذا
مراعاة الفروق في طبيعة المقياس الفردي للحكم على الفقرات وإعطائھا الدالالت التربوية لھا.
وأخيراً اشتملت االستمارة على بعض األسئلة الشارحة ،مثل سؤال  ،٢٠الذي يسأل المفحوص
عن المبلغ الذي يكلف للتعاطي ،وسؤال ) ٢١مدة التعاطي( وسؤال ) ٢٧فترة العالج( وأخيراً
) ٣٩مدة السجن التي قضاھا المبحوث(.
الصدق :صدق المحتوى
اعتمد الباحث الصدق التركيبي ) (Construct validityكأساس لتعزيز الصدق لألداة
حيث إن األداة ركبت على الصدق المفھومي لألدب التربوي الذي يعزز بنية المفاھيم والمضامين
الواجب على األداة اشتمالھا .فضال عن أن الباحث قد قام بعرض االستبانة على متخصصين في
مجال التربية وعلم النفس )صدق المحكمين( وقد تم تعديل بعض الفقرات التي اقترحھا
المحكمون وتمت إضافة فقرات أخرى قاموا باقتراحھا ،وقد بلغت نسبة الثبات  ٠.٩٣وتم اعتماد
الفقرات التي نالت على نسبة موافقة من المحكمين بواقع  %٨٠أي أن الفقرة التي نالت ما نسبته
 %٨٠فما فوق تم اعتمادھا.
الثبات
تم اختيار عينة عشوائية من العينة المقصودة للدراسة وتم تطبيق االستبانة بداية ومن ثم
إعادة تطبيقھا عليھم .وعند حساب معامل االرتباط عن طريق معامل ارتباط بيرسون تبين أن
األداه تتمتع بنسبة ثبات ٨٩ر ٠بين التطبيق األول والثاني بخصوص األسئلة ذات االختيار
المتعدد .أما بخصوص أسئلة نعم أو ال ،فقد كان معامل الثبات ٨٥ر ٠بين التطبيق األول والثاني.
خطوات إجرائية للبحث
 .١تم تدريب  ٣مساعدين باحثين على طبيعة اختيار عينة مقصودة من منطقة القدس.
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 .٢تم تدريب المساعدين على تعبئة االستمارة ورصد اإلجابات بطريقة تتسق وموضوعية
البحث وأھدافه بما يراعي الدقة والموضوعية.
 .٣تم تحديد أفراد العينة.
 .٤تم اعتماد آلية البحث الميداني من قبل الباحثين المساعدين وإجراء المقابالت المساندة
لالستمارة وتعبئتھا من قبل الباحثين المساعدين مباشرة.
 .٥ھناك عدد من الصعوبات الفنية واالجتماعية المؤسسية التي واجھت الدراسة منھا:
* صعوبة التعرف على األسرة التي ينتمي لھا المدمن وذلك ألسباب اجتماعية.
* صعوبة التعرف على المدمن نفسه.
* تأثرت االستجابات بانفعاالت المدمنين.
 .٦عدم وجود الوقت الكافي لدى الباحثين للبحث عن أفراد آخرين ،وذلك لمحدودية الفترة
الزمنية للبحث )خمسة أشھر( .من آب – كانون األول ٢٠٠
النتائج حسب متغيرات الدراسة
السؤال األول
ما واقع مدمني المخدرات في القدس الشرقية واآلثار الصحية والنفسية واالجتماعية
المترتبة على اإلدمان حسب العمر؟
النتائج حسب العمر
تبين أن المدمنين من الفئة العمرية أقل من  ١٨إلى اقل من  ٢٣سنة ،وكان عددھم ١٣٩
مدمنا ً وبنسبة  %٦١ھم من المدخنين ويتعاطون مادة الحشيش كمادة مخدرة .كما يستخدمون
المنومات ويتعاطون المخدرات أكثر من أربع مرات أسبوعياً ،وأنھم تعاطوا المخدرات ألكثر
من عامين وأنھم استخدموا المخدرات ألسباب ،وأھمھا :مشاعر الضغط والتوتر ،والتخلص من
اإلرھاق وعدم وجود مكان لقضاء وقت الفراغ.
وقد أثرت المخدرات على ھذه الفئة أكثر من غيرھا ،حيث عانوا من صعوبة في التفكير،
والشعور بالتوتر والقلق ومشاكل مع األصدقاء .وأنھم أيضا عانوا من قلة االحترام والعزلة
االجتماعية.
السؤال الثاني
ما واقع مدمني المخدرات في القدس الشرقية واآلثار الصحية والنفسية واالجتماعية
المترتبة على اإلدمان حسب الجنس؟
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ٢٠٠٦ (١) ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النتائج حسب الجنس
تبين أن  ٢٠٠مدمنا ً من أفراد العينة ھم من الذكور ،وقد شكلوا ما نسبته  %٨٧من أفراد
العينة ،وھم من عائالت أعدادھا تتجاوز ثمانية أفراد ومن ذوي الترتيب الوسط في العائلة وأنھم
أيضا من المدخنين ومعظمھم من العمال وبعضھم ال يعمل ونسبتھم  .%١٥وقد استخدم معظم
الذكور المخدرات بتأثير من األصدقاء .وأنھم تعاطوا الحشيش في البداية والمنومات أيضا.
لكن ھناك عدداً بسيطا ً من اإلناث يستخدمن الكوكايين مرة واحدة أسبوعيا ً .لكن استخدام
الذكور أعلى بكثير حيث يتناول معظمھم المخدرات أكثر من أربع مرات أسبوعيا ،والالفت
للنظر أن غالبية ھؤالء الشباب قد توجھوا إلى رجال الدين أو المشعوذين لحل مشكلة تعاطيھم
المخدرات.
وقد تعاطى الذكور المخدرات بسبب مشاعر الضغط والتوتر ،وللتخلص من اإلرھاق،
وعدم وجود مكان لقضاء الوقت والنزھة.
السؤال الثالث
ما واقع مدمني المخدرات في القدس الشرقية واآلثار الصحية والنفسية واالجتماعية
المترتبة على اإلدمان حسب الحالة االجتماعية؟
النتائج حسب الحالة االجتماعية
بينت النتائج أن ما مجموعه  ١٨٧والذين يشكلون  %٨١من المدمنين ومن غير
المتزوجين .وما نسبته  %١٤متزوج والباقي ما بين مطلق أو أرمل .وقد تعرض بعضھم
للسجن ،ويعملون كعمال وبعضھم بدون عمل .وقد استخدموا المخدرات بتأثير من زمالئھم
وأصدقائھم أو من أسرھم .المدمنون المتزوجون أكثر استخداما للحشيش ويستخدمون المنومات
والمخدرات أكثر من أربع مرات أسبوعياً ،وينفقون ما قدره خمسون شيكالً يوميا على
المخدرات .وأن الغالبية العظمى من ھؤالء لم تتخلص من المخدرات ،وكان سبب تعاطيھم
للھرب من ضغوط الحياة ومشاعر التوتر والضغط والتخلص من اإلرھاق ،وأثرت عليھم
المخدرات بدرجة كبيرة وأدت إلى صعوبة في التفكير ومشاكل مالية كبيرة.
السؤال الرابع
ما واقع مدمني المخدرات في القدس الشرقية واآلثار الصحية والنفسية واالجتماعية
المترتبة على اإلدمان حسب مكان السكن؟
النتائج حسب مكان السكن
تبين أن  ١٦٠مدمنا وما نسبته  %٧٠ھم من سكان المدينة وأن ھؤالء المدمنين قد تأثروا
بالمخدرات كبقية أفراد العينة وينطبق ھذا أيضا على النتائج حسب تعليم األب واألم ،وقد يعود
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ذلك إلى أن سكان المدينة غير متجانسين أصال في خلفياتھم االجتماعية كما ھو التجانس في
القرية إذ أن سكان المدينة تختلف أنسابھم وخلفياتھم االجتماعية ،ويكون الشباب عرضة
لالحتكاك بشباب مختلفي السلوك.
النتائج اإلحصائية للفقرات
لإلجابة عن الفقرات من  ،٤٠ -١٠فقد آثر الباحث رصد النتائج على شكل محدد ،كل فقرة
على حدة ،وذلك للخروج بدالالت بحثية دقيقة وكانت النتائج كما يلي:
السؤال رقم ) :(١٠ھل تعمل؟
أجاب على ھذا السؤال "بنعم"  ٤٨شخصا ً فقط من إجمالي العينة ،وھذا العدد يساوي ما
نسبته  ٢١%فقط .وأجاب بال  ١٨٢شخصا ً ويشكلون ما نسبته  .٧٩%وھذا يشير إلى أن ھناك
نسبة عالية جداً من أفراد العينة ال يعملون.
السؤال رقم ) :(١١عدد أفراد األسرة.
تبين أن غالبية مدمني المخدرات ھم من عائالت متوسط عدد أفرادھا ثمانية أفراد ،وبلغ
عدد المدمنين الذين ينتمون إلى عائلة مكونة من ثمانية ما نسبته  %٧٠من أفراد العينة .وما
نسبته ٥ر %٦من المدمنين ال ينتمون إلى عائالت ،بل ھم أفراد يعيشون بشكل منفرد .وما نسبته
٥ر ١٧) %٧مدمنا ً( ھم من عائالت كبيرة عدد أفرادھا  ١٢فرداً.
السؤال رقم ) :(١٢الترتيب في األسرة.
تبين أن ما نسبته  ١٢،٩%ھم من األبناء ذوي الترتيب األول في العائلة ،وأن ما نسبته
 ٨٧،١%ھم من األبناء ذوي الترتيب األوسط.
السؤال رقم :(١٣) :ھل سبق وأن سجنت؟
تبين أن  ٦٠مدمنا ً قد تم سجنھم سابقا ً بسبب تعاطيھم للمخدرات ،ويشكلون ما نسبته
 ٢٥،٩%بينما تبين أن  ١٧٠مدمنا ً ويشكلون ما نسبته  ٧٤،١%لم يسبق لھم أن سجنوا بسبب
تعاطيھم للمخدرات.
السؤال رقم ) :(١٤ھل تدخن؟
تبين أن  ٢٠٧مدمنا ً يدخنون ،وھم يشكلون ما نسبته  ٩٠%من العينة بينما أجاب  ٢٣مدمنا ً
بالنفي وھؤالء يشكلون ما نسبته  ١٠%وھذا يشير إلى أن نسبة المدخنين عالية جداً بين المدمنين.
السؤال رقم ) :(١٥المھنة الحالية للمدمن.
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جدول ) :(٨يبين توزيع أفراد العينة حسب المھنة
المھنة

العدد

النسبة

طالب

١٣

%٥

موظف

١٠

%٤

عامل

١٦٥

%٧٢

مھندس

٢

٠٨ر%٠

سكرتير

٣

%١

معلم

٤

%٢

بدون

٣٣

%١٥

المجموع

٢٣٠

%١٠٠

يتضح من الجدول رقم ) (٨أن نسبة  ٧٢%من أفراد العينة ھم من العمال ،وما نسبته
 ١٥%ليس لھم وظيفة أو عمل ،وما نسبته  ٥%ھم من الطلبة وما نسبته  ٤%ھم من الموظفين.
السؤال رقم ) :(١٦كيف تعرفت ألول مرة على المخدرات؟
جدول ) :(٩يبين كيفية تعرف أفراد العينة على المخدرات
التعرف على المخدرات

العدد

النسبة

بالصدفة

٦

%٣

من األسرة

١٣

%٥

من األصدقاء

١٧٧

%٧٧

المجتمع بشكل عام

١٤

%٦

مصادر أخرى

٢٠

%٩

المجموع

٢٣٠

%١٠٠
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يتضح من خالل الجدول رقم ) (٩بأن نسبة  %٧٧من المدمنين تعرفوا على المخدرات عن
طريق األصدقاء ،يلي ذلك نسبة  %٩عن طريق مصادر أخرى ،و  %٥تعرفوا على المخدرات
عن طريق األسرة ونسبة %٣عن طريق الصدفة وعن طريق آخر.
السؤال رقم ) :(١٧ما المادة التي بدأت باستخدامھا؟
جدول ) :(١٠يبين نوع المادة المخدرة التي بدأ بھا المدمن
المادة المخدرة

العدد

النسبة

الحشيش

١٨٩

%٨٢

األفيون

١١

%٥

المورفين

٦

%٣

منومات )ھيبودروم(

٨

%٤

مسكنات األلم

١٢

%٥

كوكايين

٤

%١

المجموع

٢٣٠

%١٠٠

يتضح من الجدول ) (١٠أن نسبة  %٨٢بدأوا بالحشيش يليه المسكنات فاألفيون والمنومات
بنسبة  %٤ثم الكوكايين.
السؤال رقم ) :(١٨ما المادة التي تستخدمھا بشكل دائم؟
جدول ) :(١١يبين المواد األكثر استخداما ً في اإلدمان من قبل أفراد العينة
المادة األكثر استخداما في االدمان

العدد

النسبة

الحشيش

٨

٢ر%٣

األفيون

٢٧

%١٢

منومات )ھيبودرون(

١٤١

%٦١

مسكنات األلم

١٦

%٧

كوكايين

٢٥

%١١

ل .س .د

٤

%٢

الماروانا

٩

%٤
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يتضح من الجدول رقم ) (١١بأن المواد األكثر استخداما ً في اإلدمان ھي المنومات بنسبة
 %٦١يلي ذلك األفيون بنسبة  %١٢ثم الكوكايين بنسبة  ،%١١ث ّم مسكنات األلم بنسبة  %٧ثم
الماروانا بنسبة  %٤وأخيراً الحشيش بنسبة .%٣
السؤال رقم ) :(١٩ما معدل تناولك لھذه المادة أسبوعياً؟
جدول ) :(١٢يبين معدل تناول المخدرات أسبوعيا ً
عدد المرات

العدد

النسبة

مرة واحدة

١٢

%٥

مرتين

٢٢

%٩

ثالث مرات

١٣

%٦

أربع مرات فأكثر

١٨٣

%٨٠

يتضح من الجدول رقم ) (١٢بأن نسبة  %٨٠من المدمنين يتعاطون أكثر من أربع مرات
أسبوعيا ً ،يلي ذلك ثالث مرات بنسبة  ،%٦ثم مرتين بنسبة  %٩وأخيراً مرة واحدة بنسبة .%٥
السؤال رقم ) :(٢٠ما المبلغ الذي تحتاجه للتعاطي؟
تبين أن  ١٥٢مدمنا ً أي ما نسبته  %٦٦ينفقون ما قدره  ٥٠شيكالً يوميا ً لتعاطي المخدرات.
السؤال رقم ) :(٢١كم من الزمان تعاطيت؟
تبين أن  ١٦٣مدمنا ً أي ما نسبته  %٧١قد تعاطوا المخدرات لمدة عامين والباقي %٢٩
تعاطوا المخدرات ما بين  ١٢ -٣عاما ً.
السؤال رقم ) :(٢٢ھل حاولت البحث عن عالج؟
تبين أن  ٢٠٢من المدمنين ويشكلون ما نسبته  %٨٨قد حاولوا البحث عن عالج لمشكلة
إدمانھم وأن  ٢٨مدمنا ً لم يحاولوا البحث عن عالج ،وھم يشكلون ما نسبته .%١٢
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السؤال رقم ) :(٢٣ألي جھة توجھت؟
جدول ):(١٣
الجھة

العدد

النسبة

العائلة

٢٠

%٩

األصدقاء

١٢

%٥

طبيب عام

٩

%٤

مستشفى

٥

%٢

مؤسسة خاصة

٢٣

%١٠

رجال الدين

١٦١

%٧٠

المجموع

٢٣٠

%١٠٠

يتضح من الجدول أعاله أن  ١٦١مدمنا ً وبنسبة  %٧٠قد توجھوا إلى رجال الدين ،فيما
تحول  ٢٣منھم وبنسبة  %١٠إلى مؤسسات خاصة.
السؤال رقم ) :(٢٤ھل تلقيت عالجاً؟
تبين أن  ٥٠مدمنا ً قد تلقوا عالجاً ،وھم يشكلون ما نسبته  %٢٢بينما بقي  ١٨٠ويشكلون
ما نسبته  %٧٨بدون تلقي عالج.
السؤال رقم ) :(٢٥أين تلقيت العالج؟
تبين أن  ١٦٨مدمنا ً ويشكلون ما نسبته  %٧٣تلقوا العالج عند مشعوذين ،بينما  ٢٧مدمنا ً
ونسبتھم  %١٢تلقوا العالج في بيوتھم و  ١٣مدمنا ً ونسبتھم  %٧تلقوا العالج في مراكز لعالج
المدمنين.
السؤال رقم ) :(٢٦ما ھي طريقة العالج؟
تبين أن  ١٦٥مدمنا ً ويشكلون ما نسبته  %٧٢قد تلقوا العالج عن طريق الشعوذة ،والباقي
خضع لعالج نفسي وإعادة تأھيل في مؤسسات مختلفة.
السؤال رقم ) :(٢٧كم استمرت فترة العالج؟
تبين أن  ١٨٤مدمنا ً وھم يشكلون ما نسبته  %٨٠لم يتلقوا العالج في حين أن  ٣٠مدمنا ً
ويشكلون ما نسبته  %١٣تلقوا العالج لمدة تتراوح من شھر إلى سنة واحدة.
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محمد عمران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٩

السؤال رقم ) :(٢٨ھل ساعدك العالج في التخلص من تعاطي المخدرات؟
تبين أن الغالبية العظمى  ،%٨٥أي  ١٩٦شخصا ً لم يساعدھم العالج على التخلص من
تعاطي المخدرات نھائيا ً بينما تبين أن  ٣٤مدمنا ً ) (%١٥قد ساعدھم على التخلص من اإلدمان
ولكن ليس بشكل تام.
السؤال رقم ) :(٢٩ما ھي النواحي التي استفدت منھا من العالج؟
تبين أن ما نسبته ٢ر %١٤أجابوا بنعم يرون بأنھم قد استفادوا من العالج في التخلص من
اإلدمان ،وترى نسبة ١ر %٧٤من المدمنين أنھم قد تعرفوا على مواد جديدة وتم استخدامھا من
قبلھم .بينما ٦ر %١١لم يستفيدوا من العالجات المقدمة اليھم.
السؤال ) :(٣٠ما أسباب تعاطيك للمخدرات؟
الرقم

السبب

نسبة اإلجابة بنعم

.١

الھرب من ضغوط الحياة

٨ر%١٦

.٢

مشاعر الضغط والتوتر

٩ر%٩٠

.٣

الرغبة في تجريبھا

٦ر%٢٤

.٤

حب االستطالع

١ر%١٨

.٥

تقليد الزمالء

١ر%٢٠

.٦

التخلص من اإلرھاق

١ر%٨٧

.٧

الھروب من الواقع

٢ر%٢٧

.٨

الوفرة المادية

٤ر%٨٨

.٩

كثرة وقت الفراغ

١ر%١٨

.١٠

عدم وجود مكان لقضاء الوقت والنزھة

٤ر%٨٨

.١١

األصدقاء

٦ر%٢٤

.١٢

أجبرت على تعاطي المخدرات

٣ر%٢٣

تبين أن أسباب تعاطي المخدرات مختلفة ومتنوعة ،حيث جاء السبب األول مجسدا في
مشاعر الضغط والتوتر التي يعاني منه متعاطي المخدرات ،يليه الوفرة المادية ،ومن ثم عدم
وجود مكان لقضاء الوقت والنزھة تتبعه الرغبة في التخلص من اإلرھاق.
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السؤال رقم ) :(٣١ھل أثرت عليك المخدرات؟
تبين أن  ٢٢٥مدمنا ً قد أجابوا بنعم وھم يشكلون ما نسبته  .%٩٨وأن مدمنين اثنين أجابا بال
وھم يشكلون ما نسبته  .%٢وھذا يشير إلى أن المخدرات أثرت بدرجة كبيرة جداً على المدمنين.
السؤال رقم ) :(٣٢كيف كان تأثير المخدرات؟
الرقم

التأثير

نسبة اإلجابة بنعم

.١

صعوبة التفكير بشكل جيد

١ر%٩٦

.٢

صعوبة التذكر

٢ر%٢٧

.٣

الشعور بالتوتر والقلق

٧ر%٩٨

.٤

فقدان االھتمام باألشياء

٤ر%٩٧

.٥

المشاكل مع األصدقاء

١ر%٩٦

.٦

عدم الرغبة في العمل وقلة النشاط

٧ر%٨٩

.٧

القيادة في خطر

٢ر%٢٧

.٨

مشاكل صحية

٧ر%٢٩

.٩

الشعور بالوحدة

%٣١

.١٠

عدم الثقة باآلخرين

٢ر%٢٧

.١١

مشاكل مع الشرطة

٤ر%١٩

.١٢

مشاكل في المدرسة

٣ر%٢٣

.١٣

مشاكل في العمل

٦ر%٢٤

.١٤

مشاكل مالية

١ر%٩٦

يتبين من النتائج أعاله أن أثر المخدرات على المتعاطين تجسد بداية في شعورھم بالتوتر
والقلق ،ومن ثم فقدان االھتمام باألشياء ،ومن ثم صعوبة التفكير بشكل جيد ومشاكل في التعامل
مع األصدقاء ومشاكل مالية ،فضالً عن عدم الرغبة في العمل وقلة النشاط.
السؤال رقم ) :(٣٣ھل تعاطي المخدرات أثر على نظرة اآلخرين للمدمن؟
أجاب  ٢٢٧مدمنا ً بنعم وھم يشكلون ما نسبته ٧ر.%٩٨
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محمد عمران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩١

السؤال رقم ) :(٣٤ما تأثير المخدرات على نظرة اآلخرين للمدمن؟
التأثير

نسبة اإلجابة بنعم

قلة االحترام

%٩٨

العزلة االجتماعية

٨ر%٩٤

إنھاء الصداقة

٩ر%٢٥

الشفقة

%٢٢

تكوين عالقات جديدة

%٢٢

يتبين بأن  %٩٨من المدمنين قد عانوا من قلة االحترام من مجتمعھم نتيجة تعاطيھم
المخدرات ،وكما تبين أيضا ً أن ٨ر %٩٤من المدمنين قد عانوا من العزلة االجتماعية.
السؤال رقم ) :(٣٥ھل أثر التعاطي على صحتك؟
أظھرت النتائج أن  ٢٢٠مدمنا ً ونسبة ١ر %٩٦أكدوا أن المخدرات أثرت على النواحي
الصحية لديھم.
السؤال رقم ) :(٣٦ما أثر تعاطي المخدرات على صحة المدمن؟
التأثير

نسبة اإلجابة بنعم

الضعف العام

٤ر%٩٧

ضغط الدم

٩ر%٢٥

احمرار العينين

٢ر%٩٢

أمراض الكبد

٤ر%٩١

فقدان الشھية

٩ر%٩٠

الضعف الجنسي

٢ر%٢٧

اضطرابات المعدة والجھاز الھضمي

٤ر%٢٨

األلم وأوجاع الرأس

١ر%٩٦

يتبين أن ٤ر %٩٧من المدمنين قد عانوا من الضعف العام نتيجة تعاطيھم المخدرات ،كما
تبين أيضا ً أن ١ر %٩٦من المدمنين قد عانوا من األلم وأوجاع الرأس.
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السؤال رقم ) :(٣٧أثر المخدرات بشكل عام على المدمنين.
التأثير
 .١الفصل من المدرسة
 .٢ترك المدرسة والھروب منھا
 .٣ضعف التحصيل العلمي
 .٤الطرد من العمل
 .٥تغيير المھنة
 .٦عدم القدرة على العمل
 .٧كثرة الديون
 .٨أعمل كثيراً ألغطي نفقات التعاطي
 .٩السرقة
 .١٠المشاجرات مع اآلخرين
 .١١بيع األغراض والممتلكات

النسبة
٣ر%٧٩
٦ر%١١
٣ر%١٠
٧ر%٢٠
٣ر%٢٣
٧ر%٢٩
%٣١
٧ر%٨٩
٧ر%٢٧
٨ر%٩٤
١ر%٩٦

يتبين أن ١ر %٩٦من المدمنين قد عانوا من بيع األغراض والممتلكات نتيجة تعاطيھم
المخدرات ،وكما تبين أيضا ً أن ٨ر %٩٤من المدمنين قد عانوا من المشاجرات مع اآلخرين.
السؤال رقم ) :(٣٨ھل سجنت بسبب المخدرات؟
أجاب  ٢١٨مدمنا ً بنعم وھم يشكلون ما نسبته ٨ر.%٩٤
السؤال رقم ) :(٣٩أفضل طريقة لمواجھة المخدرات؟
الطريقة

نسبة اإلجابة بنعم

التوعية ألضرار ومخاطر المخدرات ومخاطرھا
السجن
العقوبة الجسدية من قبل األھل واألقارب
التربية السليمة لألطفال
العالج الطبي
العالج النفسي
العالج الشعبي
التربية الدينية

١ر%٩٦
٤ر%١٩
٨ر%١٦
٣ر%٣٢
٧ر%٢٩
٤ر%٢٨
٣ر%٧٩
٥ر%٩٣
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يتبين من الجدول أعاله أن أفضل طريقة لمواجھة المخدرات حسب رأي المدمنين ھي
التوعية ألضرار المخدرات ومخاطرھا ومن ثم التربية الدينية التي تعد أساسا لقيمنا الفلسطينية.
خالصة النتائج مرتبة تنازليا ً حسب النسبة المئوية
النسبة المئوية الموضوع
من المدمنين أفادوا بأن المخدرات قد أثرت عليھم سلباً.
%٩٨
من المدمنين شعروا بالتوتر والقلق.
%٩٨
من المدمنين فقدوا احترامھم من المجتمع.
%٩٨
من المدمنين فقدوا االھتمام باألشياء ولديھم مشاكل مادية وضعف عام في
%٩٧
الصحة.
من المدمنين أفادوا بوجود صعوبة في تفكيرھم بشكل جيد ،وتأثير سلبي على
%٩٦
صحتھم.
من المدمنين يعتقدون بأن أفضل طريقة لمواجھة المخدرات ھي التوعية
%٩٦
باألضرار والمخاطر.
من المدمنين سجنوا بسبب التعاطي.
%٩٤
من المدمنين يعتقدون بأن أفضل طريقة لمواجھة المخدرات ھي التربية الدينية.
%٩٣
من المدمنين ھم من المدخنين ،ويعملون بشكل إضافي لتغطية تكاليف التعاطي.
%٩٠
من المدمنين استخدموا المخدرات بسبب مشاعر التوتر والضغط.
%٩٠
من المدمنين حاولوا البحث عن عالج.
%٨٨
من المدمنين ھم من األبناء من ذوي الترتيب األوسط.
%٨٧
من المدمنين لم يساعدھم العالج في التخلص من اإلدمان.
%٨٥
من المدمنين بدأوا باستخدام الحشيش في بداية إدمانھم.
%٨٢
ً
من المدمنين يستخدمون المخدرات أربع مرات أسبوعيا فأكثر.
%٨٠
من المدمنين ال يعملون.
%٧٩
من المدمنين لم يتلقوا العالج.
%٧٨
من المدمنين تعلموا اإلدمان بوساطة أصدقائھم.
%٧٧
من المدمنين تلقوا العالج عند مشعوذين.
%٧٣
من المدمنين ھم من العمال.
%٧٢
من المدمنين تعاطوا المخدرات أكثر من عامين.
%٧١
من المدمنين من عائلة مكونة من ثمانية أفراد فأكثر.
%٧٠
من المدمنين توجھوا لرجال الدين بغرض العالج.
%٧٠
من المدمنين يستخدمون المواد المنومة بشكل دائم.
%٦١
من المدمنين لم يستفيدوا من العالج
%١١
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تحليل النتائج
إن المتفحص لنتائج ھذا البحث المتمثل في طبيعة النسب المئوية الستجابات المدمنين التي
تراوحت بمدى من  %١١ولغاية  %٩٨المتمثل في أن  %١١من المدمنين لم يستفيدوا من
العالج وأن  %٩٨من المدمنين أفادوا بأن المخدرات قد أثرت عليھم سلبا ،ليجد أن أبرز مالمح
ھذه الدراسة قد تجسدت في مدى التحليل التالي:
 .١إن  %٩٨من المدمنين أفادوا بأن المخدرات قد أثرت عليھم سلبا وأن  %٩٨منھم قد شعروا
بالتوتر والقلق ونفس النسبة من المدمنين قد فقدوا احترامھم من المجتمع .ان ھذه النسبة
العالية من المدمنين لتشخيصھم ألثر المخدرات عليھم تشير إلى خطورة المخدرات واآلثار
االجتماعية المدمرة التي تحدثھا بين أفراد المدمنين .ومن الواضح أنه فضالً عن األضرار
المادية والجسمية التي تحدثھا المخدرات فإن ارتفاع نسبة التوتر والقلق بين المدمنين تشير
أيضا إلى ارتفاع التوتر النفسي والعزلة االجتماعية التي يعاني منھا المدمن ،الن المخدرات
تعمل بعكس اتجاه القيم في مجتمع عربي مسلم.
 .٢إن ارتفاع نسبة المدمنين الذين يعدون اإلدمان قد أوقعھم في مشاكل مالية وضعف عام في
الصحة وأفقدھم االھتمام باألشياء وبوجود صعوبة في تفكيرھم بشكل جيد ليتناسب أيضا مع
التفسير أعاله ،حيث اآلثار المدمرة على المدمنين ،وھذا باعترافھم :إذ أجاب على مضمون
ھذه الفقرة  %٩٦بأن المخدرات كانت محطة سوء في حياتھم .ومن واقع ھذا السوء
واعترافھم بخطورة ھذه المواد عليھم وجھلھم بواقع المخدرات قبل تعاطيھا فقد أجاب ما
نسبته  %٩٦بأنھم يعتقدون بان أفضل طريقة لمواجھة المخدرات ھي التوعية باإلضرار
والمخاطر .وما نسبته  %٩٣من المدمنين يعتقدون بأن أفضل طريقة لمواجھة المخدرات
ھي التربية الدينية .ويعتقد الباحث أن التفسير الطبيعي للجوء الديني لحل مثل ھذه المشكلة
ھو بدھية خلق اإلنسان على فطرته الدينية التي يستأنس بھا حال شعوره بالخطر وتھديد
حياته.
 .٣ومن اآلثار المدمرة أيضا لھؤالء المدمنين أن  %٩٤من المدمنين قد سجنوا فعال بسبب
التعاطي مما سبب لھم العزلة االجتماعية و %٩٨منھم قد فقدوا احترامھم في المجتمع .إن
عادة تعاطي المخدرات أيضا ارتبطت بعادة التدخين إذ أن  %٩٠من المدمنين ھم من
المدخنين ويعملون بشكل إضافي لتغطية تكاليف التعاطي .وعند النظر الى أسباب تعاطيھم
للمخدرات أجاب  %٩٠منھم أنه بسبب مشاعر التوتر والضغط الذي يتعرضون له ،ومن
الواضح إن للمدخالت السياسية واالقتصادية إسھامات مباشرة في مشاعر التوتر والضغط
ھذا .والسؤال ھو ھل من الممكن استخدام المخدرات بسبب التوتر والضغط؟ يعتقد الباحث
أنه عند النظر في أن ما نسبته  %٧٩من المدمنين ال يعملون وان ما نسبته  %٧٢ھم من
العمال فان مثل ھذه النسب قد تفسر سبب التعاطي حال النظر إلى المستوى التعليمي إلى
ھؤالء والبطالة التي يعانون منھا .وھذا يشير إلى عدم امتالك مثل ھؤالء األفراد أية
مھارات أساسية مطلوبة في سوق العمل أو عدم امتالكھم لدرجات علمية للمساھمة في
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سوق العمل ،في حين أن نسبة المدمنين من الطلبة  ،%٥ومن الموظفين  ،%٤ومن
المھندسين .%٠.٠٨
 .٤ونتيجة للضغوط الھائلة والمعاناة الشخصية التي تعرض لھا المدمنون فإن ما نسبته%٨٨
منھم قد حاول البحث عن عالج وما نسبته  %٧٣قد تلقوا العالج عند مشعوذين ،و%٧٠
منھم عند رجال الدين ،لكن في نھاية المطاف فإن ما نسبته  %١١لم يستفيدوا من العالج.
وأن  %٨٥من المدمنين لم يساعدھم العالج في التخلص من اإلدمان .وھذا يفسره بان نسبة
 %٧١من المدمنين تعاطوا المخدرات اكثر من عامين ،وأن ما نسبته  %٨٠من المدمنين
يستخدمون المخدرات أربع مرات فأكثر أسبوعيا .إن مثل ھذا اإلصرار من قبل المدمنين
على التعاطي قد يفسر عدم استفادتھم من تلقي العالج.
 .٥إن غالبية مدمني المخدرات ھم من عائالت متوسط أفرادھا ثمانية ونسبة ھؤالء المدمنين
 ،%٧٠وھذا يشير إلى أن حجم العائلة الكبير يزيد من احتمالية عدم تلقي أفرادھا الخدمات
المطلوبة مما يكون ھذا سببا في تأثر األفراد وتوجھھم لتعاطي المخدرات .وبما أن األفراد
ذوي الترتيب األول في األسرة ھم بداية األكثر عرضة في األسرة لمشاكلھا .فكان ما نسبته
 %٩,١٢ھم من األبناء ذوي الترتيب األول مقابل  %٨٧.١من األبناء ذوي الترتيب
األوسط.
 .٦وعند السؤال عن كيفية تصرف المدمن ألول مرة عن المخدرات وان  %٧٧منھم قد
استعملوا المخدرات من خالل أصدقائھم وھذا يفسر أن صحبة السوء ھي من أھم مسببات
السلوكات المنحرفة ،وان ضغط األصحاب يشكل قاعدة ھامة في تحديد سلوك األفراد .وان
ھذا الضغط المذكور قد أسھم في استخدام المدمنين بالبدء باستعمال الحشيش وبنسبة %٨٢
منھم .لكن من الواضح ان ھذه النسبة لم تستمر في استخدام مادة الحشيش لفترة طويلة،
حيث حول ما نسبته  %٦١إلى استخدام المنومات )ھيبودرون( كوسيلة لھرب الجلوس
واالعتكاف مع الذات وأصبح إدمانا سلوكيا ،في حين أن ما نسبته  %٣قد استمروا
باستعمالھم لمادة الحشيش .وقد شكلت مادتا األفيون والكوكايين نسبا ً أيضا ليست طويلة،
حيث شكلت ما نسبته  %١٢ ،%١١على التوالي.
واألخطر من ھذا أن ما نسبته  %٨٠من المدمنين يتناولون المخدرات أربع مرات أسبوعيا
ما يشير إلى درجة إدمان عالية ،وھذه الدرجة من التعاطي تتطلب نفقات أكثر ،لدرجة أن ما
نسبته  %٦٦من المدمنين ينفقون ما قدره  ٥٠شيكال يومياّ ،مما يُعظّم المشكلة االقتصادية لديھم
ويراكم أھمية التعاطي على ضوء المتطلبات الباھظة .ومن دواعي ومتطلبات ھذا التعاطي فقد
تبين أن استمرارية التعاطي قد بلغت سنتين لحوالي  %٧١من العينة ألن تكاليف االستمرار
بالتعاطي كانت باھظة .وفي مقابل ذلك فإن  %٢٩من المدمنين قد تعاطوا المخدرات من ١٢-٣
سنة.
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األساليب العالجية
إن خطورة تعاطي المخدرات تكمن في ديمومتھا وديمومة آثارھا المدمرة على متعاطيھا،
وللحد من تأثيراتھا السلبية ال بد من اعتماد برامج عالجية وھذه البرامج ھي على النحو اآلتي:
 .١برامج تأھيلية في العيادة الخارجية .وعادة تستغرق ستة أسابيع في عيادات الصحة النفسية
أو في عيادات مستقلة في المستشفيات .ويشمل التأھيل نوعين من العالج ،أولھما :جمعي
ويضم عدداً من المدمنين ،واآلخر :أسري ،ويضم أفراد األسرة الواحدة لتعزيز المواجھة
المدروسة بين المدمن وعائلته للتغلب على أسباب تعاطي اإلدمان .إن فلسفة العيادة
الخارجية تجسد أھمية بناء تقييم شامل لتوفير المعلومات الشاملة والكاملة إلختصاصيي
المعالج لتشخيص ماھية العالج المناسب باالستعانة بالوالدين.
 .٢برامج عالجية طويلة األمد تعتمد على تنمية المھارات الوجدانية لدى المدمنين وتستمر عدة
أشھر وقد يخضع المدمنون لعدة أنواع من العالجات:
* عالج فردي /جمعي للمدمنين لتنمية مھاراتھم الوجدانية واالنفعالية وتعزيز اتجاھات
سلبية نحو اإلدمان وتبعاته .وتدريب المدمنين على أخذ مواقع قيادية لمتعاطي المخدرات
من أجل بناء قدرات ريادية عندھم والبناء على قيادتھم لشيء يعود بالنفع على المجتمع.
* تدريب اآلباء واألمھات لعالج أبنائھم وتحديد السمات الواجب التعامل معھا ضمن مھام
خاصة فقط يتعامل معھا اآلباء واألمھات.
* تدريب المدمنين على مھارات الحياة اليومية المعيشية لرفع جاھزيتھم لبناء عالقات
تواصلية مع أفراد عائالتھم ومجتمعھم لزيادة نسبة تقبلھم في المجتمع.
 .٣االنعكاس ) :(Reflectionفقد يطلب المحلل عبارات المريض لمساعدته في توضيح
مشاعره واتجاھاته ،ويتطلب ذلك أن يعيد المعالج اتجاھات المريض ومشاعره التي يعبر
عنھا في الجلسة.
 .٤استرجاع ذكريات المريض السابقة .ويعتمد ھذا األسلوب على ترجيع العالج حول بعض
الصراعات او المشاكل التي يقرر المعالج أنھا المشاكل الرئيسة التي ينبغي عالجھا .وبھذا
يعزز المنھج األساسي للوصول إلى الھدف المراد .وھنا يجب رصد بعض الكلمات الرئيسة
أو المضامين التي يحددھا المدمن للبحث في مجاالتھا.
 .٥تعزيز فلسفة اإلرشاد النفسي والعالج النفسي لإلدمان الفسيولوجي واإلدمان السيكولوجي.
واإلدمان النفسي أو السيكولوجي ھو رغبة في االستمرار في تعاطي العقار لتخفيف الشعور
باالنتباه ،أما الجسمي أو الفسيولوجي فتعتاد خاليا الجسم على المخدر وال تعمل بدونه ،ويصبح
اإلنسان مقھوراً أمام إدمانه ،ويعاني الفرد من رغبة عارمة لالستمرار في التعاطي والرغبة في
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زيادة الجريمة مع التدھور المستمر المتالحق في شخصية المريض مع ظھور أعراض االنقطاع
بسرعة عند توقف إمداد المريض بالعقار.
 .٦استخدام مواد كيماوية عالجية تسبب ردود فعل مكروھة عند المتعاطي حال استخدام
المخدرات واستخدام مواد تلغي نشوء المخدرات )األفينو نستات( تصد تأثير المخدرات
األفيونية وتؤثر على جاھزية الجھاز العصبي للتلقي.
تقنيات اإلرشاد
-

إعطاء النصائح واإلرشادات للمدمنين.

-

التحليل النفسي .(Psycho-analysis) .أي العالج عن طريق تحليل شخصية الفرد
وكشف مكنونات الالشعور عنده ضمن آلية الكبت ) (Repressionالتي يطورھا الفرد
للھروب من الواقع الذي يعيشه.

-

تفعيل االختبارات والمقاييس النفسية على العمالء وشرح مدلوالتھا النفسية والصحية
ولتشخيص حالة المدمن ومعرفة قدراته.

-

تشجيع المدمن للتفكير في مشاكله وحلھا والتحكم في انفعاالته ،وتشجيعه على أن يصل
بنفسه إلى القرار الذي يساعده في حل مشكالته وتحقيق التكيف.

-

اإلرشاد والتمركز حول المدمن .ويرتكز ھذا االرشاد على فلسفة المقابلة ويبدأ المرشد
بتكوين وتصميم مقابلة عن طريق شرح أوجه االتفاق بينه وبين العميل ،وتقع مسؤولية حل
مشاكل المدمن على المدمن نفسه ،فھو الذي يصل إلى القرارات ،وھو الذي يصدر األحكام
وھو الذي يشرع في تنفيذھا وفي تعديل سلوكه .وتتاح له الحرية المطلقة في أن يترك
جلسات المعالجة في أي مرحلة يشاء له أن يقرر عما إذا كان يعود الستئنافھا أم ال.

ويلتزم المرشد بالصبر واالستماع واإلنصات الجيد والتيقظ لما يقوله المدمن ،ومن ثم تبدأ
عملية اإلصغاء التأملي والتفسيري عند المرشد .ولكي يحصل المدمن على قيمة عالجية ،فإن
التغييرات التي تحدث للمدمن يجب أن تكون تغييرات في المشاعر واالتجاھات وليست مجرد
تغييرات في البعد العقالني.
التوصيات
-

ضرورة قيام الجھات المختصة بإجراء دراسات مستقبلية حول المخدرات ،وأبعادھا،
ومشكلة المخدرات في المجتمع الفلسطيني :أسبابھا وأساليب مكافحتھا.

-

توجيه االھتمام البحثي لدراسة مشكلة المخدرات ،وأسبابھا ،وأضرارھا ،ومدى انتشارھا
بين الشباب في المجتمع الفلسطيني.
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-

عقد الندوات ،والمناظرات ،والمحاضرات للتوعية بأخطار اإلدمان.

-

نشر الكتب ،والكتيبات ،والنشرات ،والمجالت ،والدوريات العلمية التي تعالج اإلدمان.

-

عقد ندوات توعية في القرى ،والمدن ،وأماكن تجمع العمال لنشر الوعي بينھم.

-

إنشاء مؤسسات ترى حاجات المدمنين النفسية ،والصحية ،واالجتماعية.

-

إدخال مادة االدمان ضمن المقررات ،والبرامج ،والمناھج الدراسية.

-

نشر الوعي القانوني والتوعية بالعقوبات القاسية التي يفرضھا القانون على التعاطي
بالمخدرات.

-

نشر الوعي الديني ،والثقافة الدينية ،وغرس منظومة القيم االجتماعية عند األفراد في
المجتمع الفلسطيني ،خاصة طلبة المدارس والعمال.

-

تشغيل لجان اجتماعية لمكافحة المخدرات.

-

االھتمام بمرحلة الطفولة لبناء شخصية األطفال ،ولما للطفولة من أھمية بالغة في تعزيز
ثوابت الشخصية الحقاً ،فال بد من االھتمام بشخصية الطفل ،وحمايته من األزمات
والتوتراث ،والصراعات ،وخبرات الفشل ،واإلحباط ،ومن التعرض للقسوة ،والحرمان،
والعنف ،والنبذ ،والطرد ،وعدم القبول أو اإلھمال .يجب أن توفر المؤسسة التربوية
الحديثة العطف ،والحب ،والدفء ،والحنان ،والرعاية ،والقبول ،والشعور باالنتماء،
وحسن التوجيه .يجب أن نُنَمي بأطفالنا القيم الدينية السمحة وتقدير المصلحة الوطنية بحيث
يكون أساس العالقة التوسط واالعتدال.

-

ترشيد الخبرات السيكولوجية لدى المعلم الحديث في المدارس الفلسطينية .بمعنى تعزيز
الفھم النفسي التربوي عند المعلمين لألزمات النفسية التي يمر بھا الطلبة ،ومن ذلك
االنطواء ،والعزلة ،والخجل ،والشعور الزائد بالحياء ،وتقلب المزاج ،وفقدان القدرة على
التركيز ،والقلق ،والغضب ،والتھيج ،وغير ذلك من السلوكيات التي قد تقود إلى اإلدمان.

كما على معلمينا أن يوفروا ما يعرف باسم فرص اإلعالء أو التسامي بغرائز الطفل
ودوافعه ورغباته الشاذة أو العدوانية وتحويلھا إلى قنوات ايجابية مشروعة تبني شخصية الطالب
وتصقلھا وتنمي قدراته ومواھبه ومھاراته.
المراجع باللغة العربية
-

الشرفا ،ابراھيم .(١٩٨٧) .ظاھرة المخدرات .الجمعية الخيرية لمكافحة المخدرات.

-

الصايغ ،ميشيل ) .(١٩٨٢ظاھرة تعاطي الحشيش .جامعة بيت لحم.
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-

جامعة الكويت .(١٩٨٥ ) .نحو مجتمع أفضل .ندوة المخدرات .طرق الوقاية والعالج.
مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

-

حسنين ،سھيل" .(١٩٨٢) .تعاطي وتجارة المخدرات في القدس الشرقية" .رسالة
ماجستير .الجامعة العبرية ،معھد اإلجرام.

-

خميس ،حبش .(١٩٩٢) .المخدرات واإلدمان .جامعة بيت لحم.

-

عبدﷲ ،فاشة" .(١٩٩٣) .المخدرات ،أنواعھا ،ومشتقاتھا" .مجلة دراسات الخليج
والجزيرة العربية .العدد .٤٥-١٥ .٢٧٠

-

عبده ،أشرف" .(٢٠٠٠) .األبعاد النفسية لصورة األب لدى مدمني الھروين بالمملكة
العربية السعودية" .مجلة علم النفس .العدد  – .٥٥يوليو – أغسطس – سبتمبر  .ص ١٤٠
– .١٦٢

-

غانم ،محمد" .(١٩٩٨) .المدمنون وقضايا اإلدمان "دراسة نفسية استطالعية" .مجلة علم
النفس ،العدد  .٤٦إبريل – مايو – يونية .ص .٨٨ – ٧٤

-

غانم ،محمد .(٢٠٠٣) .أحالم المدمنين – دراسة استطالعية حضارية مقارنة .مجلة علم
النفس ،العددان ) .(٦٨) ،(٦٧ص .١٤٨ – ١٣٤
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