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:مستخلص  

تهدف الدراسة الراهنة الى معرفة مدى تقبل األسرة لمدمن المخدرات المتعافي، واستخدم الباحث منهج دراسة الحالة، وتم تحديد 

األمل بجدة والبالغ عددهم خمس وعشرون أسرة، وعلى مجتمع الدراسة بجميع أسر المتعافين بوحدة الرعاية الممتدة بمستشفى 

راد األسرة ضوء ذلك تم تصميم دليل للمقابلة المهنية بتطوير مجموعة من األسئلة على شكل مقابالت فردية وجماعية ألف

هـ، من خالل 22/1/3311هـ الى 31/2/3311حيث تم إجراء الدراسة الميدانية وجمع بياناتها بتاريخ الواحدة داخل المنشأة، 

المجال المكاني للدراسة لتجيب على تساؤالتها التي تدور حول أنماط تقبل األسرة ومدى تأثير االنتكاسات والدخول المتكرر 

 وفعالية الدور العالجي وتأثير نوع المادة المخدرة على عملية التقبل.

إحصائية في أغلبها بين متغيرات الدراسة، فشعورهم بالخجل  وقد جاءت نتائج البحث لتبين وجود عالقات مختلفة ذات دالالت

من ماضيه جاء بنسب موافقة عالية بينما رفضهم لشعورهم بالنقص لوجوده بينهم جاءت بنسب متدنية، وأن ثقة األسرة تتأثر 

مادة المخدرة التي كان وخوفهم من االنتكاسة يزيد كلما عاد إلى سلوكياته السابقة وذلك بموافقة جميع األسر، ويروا أن ال

يتعاطاها المتعافي غير مقبولة في بيئة المتعافي وأتت بنسب منخفضة وأن هناك عالقة قوية بين نوعية المادة المخدرة وبين 

رفض أو تقبل االسرة للمتعافي وكانت بنسب متفاوتة باستثناء المتعافين من مادة الهيروين واألمفيتامين حيث جاءت النسب 

 عالية.

نتجت الدراسة بتوصيات عدة من أهمها ضرورة التوسع في إنشاء العديد من مراكز الدعم الذاتي في المحافظات واالهتمام  وقد

بالبرامج اإلرشادية والوقائية لألسرة، واالهتمام بفئة المتعافين وأسرهم وذلك بزيادة المخصصات المالية لدعمهم ولتطوير 

 .صالحين يساعدوا في تنمية مجتمعهمية المقدمة لهم حتى يعودوا إلى بيئتهم أفراد قدراتهم والبرامج اإلرشادية والعالج

 جدة المتعافين، المخدرات، مدمن األسرة، تقبل، مدى الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
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The extent of the family acceptance of a recovering drug addict (A case study of a sample 

of the families of the recovered in the extended care unit at Al-Amal Hospital in Jeddah) 

 

Abstract: 

The current study aimed to investigate the extent of families’ acceptance for recovered persons.  

The researcher used a case study method, and specified the study population to include all 

families of recovered persons at the extended care unit at Al Amal Hospital in Jeddah, which 

included a total of 25 families.  The researcher designed an interview protocol for the interview 

phase of the study and developed a set of questions in the form of individual and group 

interviews to members of the same family within the facility. 

The field study and data collection procedures took place during the period of time starting on 

13/2/1438 AH until 22/3/1438 AH, which included data concerning the acceptance patterns of 

the family, the impact of setbacks, the effectiveness of the therapeutic role, and the impact of the 

type of narcotic substance on the families’ acceptance process. 

The results from this study revealed different statistically significant relationships in most of the 

variables of the study. For instance, high percentage of the families felt ashamed of the recovered 

persons’ past, while refusing to their sense of inferiority because of the recovered person’s 

presence among them was of a lower percentage. 

In addition, all participants agreed that the family confidence gets influenced when the recovered 

person returns to have drugs again and they feel very sad for that behavior and their feelings of 

fear of setback will increase whenever he returns to his previous negative behavior.  Participant 

sample thinks that the drug material, which the recovered person used to have, is not acceptable 

among the recovered person’s environment.  Finally, there was a strong relationship between the 

type of the drug and families’ rejection for recovered persons, this relationship was of varying 

percentages with the exception of those who have recovered from heroin and amphetamine, 

which was of a high percentage. In light of these findings, the study provided a number of 

recommendations such as the necessity of expanding the establishment of self-support centers in 

the provinces, increasing the interest in the guiding programs, and putting more efforts in taking 

care of the addicted persons and their families by increasing their financial allowances which 

will help the families to take care of them,  

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-1-5| تأريخ اإلصدار:  الث والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الث

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                      188  

 ISSN: 2706-6495 

 
and to embrace them and develop their abilities and their treatment, so that they may become 

good individuals and able to contribute to the development of their community. 

Keywords: Acceptance, Family, Drug Addict, Recovering, Jeddah  

 

 مقدمة:. 1

على المخدرات  اإلدمان مشكلةخطر المشاكل الصحية واالجتماعية والنفسية التي تواجه العالم أجمع، وأالمخدرات من 

مختلف المستويات بتنظيمية التدابير كل اللها  ضعتالمختصين في العالم، حيث و اهتماممن المسائل التي شغلت حيزاً من 

األولى في الجرائم المنظمة حسب  ةترويج المخدرات وتهريبها تحتل المرتب شبكات ان خاصة ،لمكافحتها المحلية والدولية،

 .باهتمامالعديد من المؤتمرات والندوات العالمية التي تناولتها  كدتهأوهو ما  ،الظاهرة بهذه المهتمة الرسميةاإلحصائيات 

من  التغيُّر من القليل سوى يحدث لم بأنهم،  2132المتاحة أفاد تقرير المخدرات العالمي لعام  البيانات آلخر "ووفقاً 

 لتعاطي الصحية ثاراآل زالت وما  .صحيةثار آوما يترتب عليها من  وتعاطيها المخدِّرات بإنتاج المتعلق الوضع الراهن

 متعاطي من العظمى للغالبية متاحة غير للمدمنين العالج على الحصول فرص تزال ال ، إذعالمياً  تشكل هاجساً  المخدِّرات

 للمواد قياسية معدالت إلى العالم في األفيون نتاجإو األفيون خشخاش زراعة في نجد هناك ازدياداً ذلك  إلىباإلضافة  ،المخدِّرات

له الذي التحدي بشأن الرأي العام ثيرمما ي وهذا األفيونية،  التي تتطور بتطور التكنولوجياالمنظمة  اإلجرامية الجماعات تشكِّ

 كل من ١ أو شخص، مليون ٦٤٢ مجموعه ما أن   الصحية )ُوقَدر اثارهو المخدِّرات تعاطي ان أيضاً أفاد ، والقانون إنفاذ ومرونة

 شخص ماليين ٣ قدرها زيادة ذلك ويمثِّل م،2131 عام مشروع في غير اً مخدِّر تعاطوا عاًما، ٢٤ إلى ١١ سن في شخص ٦٢

 )تقرير العالم". سكان عدد ازدياد بسبب الواقع في ثابتًا بقي غير المشروعة المخدِّرات تعاطي معدل ولكن   السابقة، السنة عن

 (https://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_A.pdf المخدرات العالمي
 

 حقوقهلكل فرد  منحتالتي  النبويةالكتاب والسنه  من اإلسالميةالشريعة  صلهأإن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية 

سرة ينتج عنها من آثار سلبيه على الفرد واأل وتلف للعقل وما رواحاألازهاق  إلىألنها تؤدى تعاطي المخدرات  وحرمت عليه

ي  ال ِذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعْنَدهُْم ِفي الت ْوَرا ،والمجتمع ُسوَل الن بِي  األُمِّ ِة َواإِلْنِجيِل يَأُْمُرهُْم بِاْلَمْعُروِف قال تعالى: ))ال ِذيَن يَت بُِعوَن الر 

ُم َعلَْيِهُم   (.331سورة األعراف اآلية))) اْلَخبَائِثَ َويَْنهَاهُْم َعِن اْلُمْنَكِر َويُِحلُّ لَهُُم الط يِّبَاِت َويَُحرِّ

  :فتحريمها جاء في قوله تعالى، وأعظمها ضرراً  الخبائث من، والمخدرات فأباحت الطيبات وحرمت الخبائث

إِن َما يُِريُد  (90) ِن فَاْجتَِنبُوهُ لََعل ُكْم تُْفلُِحونَ ال ِذيَن آَمنُوا إِن َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الش ْيطَا ))أَيُّهَا 

 ِ ُكْم َعْن ِذْكِر ّللا  الَِة فَهَْل أَْنتُْم الش ْيطَاُن أَْن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصد  سورة   )) ُمْنتَهُونَ  َوَعِن الص 

 (.03-01اآلية )المائدة 

 وقال صلى ّللا عليه وسلم "ما أسكر كثيرة فقليله حرام" رواة البخاري.

، وتطرقت الحالية األسريةللمدمن المتعافي واستكشاف األساليب  األسرةلذلك جاءت هذه الدراسة لبيان مدى تقبل 

 .أخرىالمخدرات مرة  إدمان إلىللمحافظة عليه من العود  األسرةهو الواجب عمله من قبل  ما إلىيضاً أالدراسة 
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 :مشكلة الدراسة. 1.1

فهم بدورهم يعيشون معاناة ال تقل بأي شكل من تم بسهوله ال ت لمخدرات في العائلةا مدمنلعملية تقبل األسرة بداية 

األشكال عن المعاناة التي يعيشها المدمنون أنفسهم. فأهالي المدمنون لديهم دور قوى في عملية التعافي من مرض اإلدمان بل هم 

كثيرا بذلك  ألنهم هم ببساطة قد تأثروادمان، أيضا في حاجة إلى جلسات مطولة من العالج والتوضيح في ما يخص مرض اإل

 .أال وهو التعافيم للمرض وصوال إلى عملية المخاض منذ بداية اكتشافه الحقيقية تكون سرةمعاناة األ، والمرض

جرت العادة وفي أغلب األحيان عندما يكتشف األهل ان ابنهم يتعاطى المخدرات يكون قد مضى على تعاطي االبن للمخدرات 

 ، األحوالفترة ال تقل عن السنتين في أحسن 

األسرة تنتقل  تغيير يجعلمن  شخصيتهطرأ على ي االدمانية وما واكتشافهم لسلوكياتهالصدمة  ما قبلشون في مرحلة يفيع

األسرة بين القبول والرفض ثم مرحلة التسليم للواقع وبداية  تعيشهكحيل دفاعية ناتجة عن الصراع الذي  كارالى مرحلة اإلن

 مصحات العالج من اإلدمان. الدخول في معترك العالج في

من قبل أسرته خالل  اتالمخدر إدمانالمتعافي من لمدمن اومن هنا تأتي مشكلة الدراسة التي تتمثل في معرفة مدى تقبل 

والعمالء وتنوع شخصياتهم  األسرةعلى اختالف  بجدة، األملالممتدة في مستشفى  الرعايةالعالج التأهيلي بوحدة  تلقيهفترة 

وما يترتب على ذلك من اكتشاف درجة عمليه التقبل ووعيهم  التعاطي،وطريقتهم في  االستخدامومدة  العمريةومراحلهم 

 على االستمرار في عملية العالج والتأهيل. إصرارهعالجه بالمصحة ومدى قدرة العميل وو ابنهمبضرورة مشاركة 

 

 أهمية الدراسة:. 2.1

 :العلمية األهمية

حد أ اإلدمانبها حل  التييكتسب هذا البحث أهميته كونه من األبحاث النادرة التي أولت اهتمامها باألسرة السعودية 

توجد هناك  ، وعلى حد معرفة الباحث الالمتعافي بنهاإومدى قدرتها على تقبل  اتمدمن على تعاطي المخدر ابنهازواياها وكان 

 . الخليج العربي أو السعودية العربية المملكةدراسات علميه قد أجريت على تلك األسر سواء على مستوى 

 األسرة، وخاصة في مجال العربية في هذا الميدان المكتبةفي محاوله إلثراء  الدراسة لهذهوتأتي أيضاً األهمية العلمية 

المخدرات بشكل خاص، وللعاملين في المجال االجتماعي واألسري والعالجي  مانإدالسعودية بشكل عام وبأسرة المتعافين من 

 .بالمملكة العربية السعودية اإلدمانبمستشفيات ومراكز عالج 

 العملية: األهمية

لمدمن المخدرات من أبنائها المتعافين الملتحقين بوحدة  األسرةهمية الدراسة في أنها تعمل على تحديد مدى تقبل أتتمثل  

هي اللبنة االولى للتربية وخط الدفاع األول والجانب الرئيسي من  األسرةن أ، على اعتبار بجدة األملالرعاية الممتدة بمستشفى 

نحرافية التي تتنافى مع معايير واكتسابه للسلوكيات اال واالنحرافجوانب رعاية الفرد واحتواءه من الوقوع في عالم الجريمة 

 .والمجتمع األسرةوثقافة 

 

 :أهداف الدراسة. 3.1

 .مرحلة التعافي للمتعافي أثناء األسرةالتعرف على أنماط تقبل  .3

 لهم في مرحلة التعافي. األسرةمعرفة تأثير اإلنتكاسات والدخول المتكرر خالل فترة العالج السابقة على درجة تقبل  .2
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 على تقبل المتعافي.  األسرةالتعرف على فعالية الدور العالجي في مساعدة  .1

 للمتعافي. األسرةعلى درجة تقبل  ةالمخدر ةالمادنوع مدى تأثير إستخدام  .3

 

 :تساؤالت الدراسة. 4.1

 للمتعافي أثناء مرحلة التعافي؟ األسرةماهي أنماط تقبل  .3

 والدخول المتكرر خالل فترة العالج السابقة  هل هناك تأثير لإلنتكاسات .2

 لهم في مرحلة التعافي؟ األسرةعلى تقبل 

 على تقبل المتعافي؟ األسرةماهي فعالية الدور العالجي في مساعدة  .1

 على درجة تقبل األسر للمتعافي؟ ةالمخدر ةادنوع الممدى تأثير إستخدام  ما .3

 

 :مفاهيم الدراسة. 5.1

مؤثر كيميائي على  ساسيةأصبح جسمه يعتمد بصورة أحتى ، تناول أحد انوع المخدر الذيالشخص هـو  ": المدمن

ال تستغني  خالياهعلى وصفة طبية كيميائية، حتى أصبحت  أوعلى عقيدة  أوعلى فكرة  أوصناعي من خارج جسده  أوطبيعي 

 (.22: 2131عليه )أبو الخير،  اعتمدعما 

هو الشخص الذي سـبق أن أدمـن علـى اسـتخدام المخـدرات ثـم خضـع لبرنـامج عالجي مختص وتماثل "  :والمتعافي

 (.2: 2111الغريب، . )"للشفاء 

أما  ل،ُمتقب  ، والمفعول فهو ُمتقبِّلٌ تقبُّالً... ..يتقب ل. .تقب لَ  ...: وهو فعلتَقَبَّلَ  كلمة معنىجاء في معجم المعاني الجامع  :التقبل

ضا بِهِ  أوالت ْسلِيُم بِِه  أوقَبولُهُ أي : تَقَبُُّل أَْمٍر: لغةً  نيويعْ وهو إسم ( التَقَبُّلالدراسة هو ) هذهالمقصود في   .الرِّ

- http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ )تقبل/ ) 

 :التقبل أو القبول اإلجتماعي

، إذا كانت أفعال ة وفكرة وسلوكة ومشاعرة وتقديرهامن جانب المجتمع بقيمة الفرد مع إحترام مظهر واالعتراف" هو اإلقرار 

الفرد وسلوكياته تتم في اإلطار المقبول من المجتمع ووفقاً للعادات المترسخة فيه. وعكس القبول الرفض ويكون المجتمع 

، فيدو الجماعة. )موقعكانت أفعالة وسلوكياتة غير سوية وال تتماشى مع نواميس المجتمع او  إذاراً للشخص مستنك

https://www.fedo.net ) 

مراكز الرعاية والتأهيل ومتابعـته حتـى يـتم التأكـد مـن  تلقى العالج منبنها المدمن بعد إمع  األسرةهي وقوف " األسرة:تقبل 

مواجهـة مـا يظهـر مـن مشكالت تؤثر على إرادته ووسـلوكه  هما هو إيجابي فـي نفس دعم المدمن بكلمن خالل  انتكاسته،عـدم 

 (.33: 2132، يعقوب. )"مما قد يتسبب في انتكاسته مرة أخرى

 ،والفتوالكسل أي أصابها  َخَدُر يغشى األعضاء اليد والرجل والجسدال: فيقال لغويا ويعرفهي جمع كلمة مخدر " :المخدرات

 .(102 :3003 منظور، )ابنالخدر.  الزمت إذا مخدرة أيامرأة ً ويقالوالخادر هو الفاتر الكسالن 
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 أدبيات الدراسة .2

 أوالً: مشكلة المخدرات واإلدمان

 العربية السعوديةمشكلة المخدرات في المملكة 

المنطقة الجنوبية ساعد على زراعة المخدرات باستثناء القات في بعض األجزاء من ي ال السعودية العربية المملكةموقع 

 اإلحصائياتلم تسجل حيث ( 3011قبل عام ) في المملكةبدرجة كبيرة في عدم انتشار المخدرات  ذلك، وأسهم المحاذية لليمن

أخذ  إلىبشكل يدعو  زاد انتشارها بالمملكة، لتضافر عوامل وظروفنه نتيجة أ اال( حالة تعاطي فقط، 22ك العام سوى )في ذل

ات دول مجتمع المملكة مثل مجتمعن أومما يالحظ  .المدمنين في المملكة عدد تزايد للحد من بسرعة تحركالحيطة والحذر، وال

، فتم استهداف الشباب وهو عماد التنمية االقتصادية، خصبة لترويج وتسويق المخدرات تعتبر، الخليج األخرى شابة وفتية

 أو االتجار بالمخدرات أوترويج  هالحرمين الشريفين بالمرصاد لكل من تسول له نفس ولذلك وقفت حكومة المملكة بقيادة خادم

  من تفاقمها. لمكافحة المخدرات والحد واستخدمت كل وسائلها المتاحة تعاطي المخدرات

 حكم تعاطي المخدرات في الشريعة االسالمية

نْ ) :قال تعالى ي  ال ِذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعْنَدهُْم فِي الت ْوَراِة َواإْلِ ُسوَل الن بِي  اأْلُمِّ ِجيِل يَأُْمُرهُْم بِاْلَمْعُروِف ال ِذيَن يَت بُِعوَن الر 

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائِثَ  َويََضُع َعْنهُْم إِْصَرهُْم َواأْلَْغاَلَل ال تِي َكانَْت َعلَْيِهْم فَال ِذيَن آَمنُوا ِبِه  َويَْنهَاهُْم َعِن اْلُمْنَكِر َويُِحلُّ لَهُُم الط يِّبَاِت َويَُحرِّ

ُروهُ َونََصُروهُ َوات بَُعوا النُّوَر ال ِذي أُْنِزَل َمَعهُ  على تحريم جمع الفقهاء أو ﴾321 آيةسورة االعراف هُُم اْلُمْفلُِحوَن( ﴿ أولئكَوَعز 

 تجار فيها وان كسبها حرام.تها وصناعتها واإلوزراعالمخدرات 

 صلى ّللا عليه وسلم "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" لن الرسوأوروى عن ابن عمر رضى ّللا عنه،   

 :المخدرات أنواع

الصعب تصنيفها تصنيفًا واحًدا ومتفق  صبح منأوتزايدها المستمر  إلى؛ ويرجع ذلك للمخدراتكثيرة هناك تصنيفات 

بطات، ومنشطات، ومنبهات، ومهلوسات، ومسكرات، ومستنشقات سواء ثعليه، ولكن كافة المخدرات ال تخرج عن كونها م

 صناعية. أوكانت طبيعية أ

 كالتالي: ومعرفته وه الكريم القارئيسهل على لباختيار نوع المخدر  ويقوم الباحث

 نباتات تستعمل مباشرة عن طريق الفم مثل: وهيالمخدرات الطبيعية:  (3

 نبات الخشخاش: تركز المواد الفعالة في الثمرة. -

 نبات القنب الهندي: تركز المواد الفعالة في القمم المزهرة. -

 وراق.: تركز المواد الفعالة في األنبات القات -

 وراق.نبات الكوكا: تركز المواد الفعالة في األ -

 نبات جوزة الطيب: تركز المواد الفعالة في البذور. -

 توضع في الطبخ. أولقهوة لكطقوس  تستخدم وفي المملكة

 في بذور فطر االرجون. نبات الشوفان: تركز المواد الفعالة -
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 نبات صبار المسكال: تركز المواد الفعالة في البذور. - 

المنشطات كفي مصانع مواد كيمائية متعددة ال تحتوي على مواد طبيعية  وتنتج :التصنيعية أوالمخدرات التخليقية   (2

 .قار )الهلوسة(كع)االمفيتامين والميثامفيتامين( والمثبطات )الباربيتيورات( والمهلوسات 

مع مواد كيميائية  مدمجةمواد مستحضرة من مواد طبيعية  وهي: تصنيعيةالنصف  أو تخليقيهالمخدرات النصف   (1

 يتكون من تفاعل المورفين المستخلص من نبات الخشخاش مع المادة الكيميائية )استيل الكلوريد(.  الذيكالهيروين، 

 ( .http://furat.alwehda.gov.sy/node/152901، )صحيفة الفرات

 على الفرد واألسرة والمجتمع:وأضرارها المخدرات 

المخدرات واإلدمان ظاهرة خطيرة ولها آثارها االجتماعية والصحية والنفسية على المدمن وأسرته أضرارها على الفرد: 

 :تيويمكن حصرها في اآل ومجتمعه؛

التنفس، ويصاب بأمراض : التعاطي واإلدمان يحطم الجسم؛ ويفقد المدمن شهيته، ويجد صعوبة في أوالً: تأثير على الصحة -

 الكبد، والجهاز الدوري، والقلب والشرايين وغيرها.

: المدمن يرتبط بالمخدر ألنه اعتاد عليه حتى وصل إلى اإلدمان؛ فأصبح مسلوب ثانياً: تحطم الشخصية واإلرادة النفسية -

ها للحصول على المخدر ألنه اعتاد اإلرادة، ال يستطيع االبتعاد عن المخدر، ويلجأ إلى كل األساليب من سرقة وكذب وغير

 عليه.

: المدمن يتغير تغييًرا كبيًرا؛ وال يراعي حرمة األخالق، وال يهتم بالقيم والمثل الدينية ثالثاً: التجرد من األخالق والقيم -

 واألخالقية واالجتماعية وال يعيرها أي اهتمام.

بعيداً عن الطريق القويم،  باالضطراب،: المدمن يتحول إلى شخص غير سوي، مصاب رابعا: انتشار األمراض الجنسية -

؛ كما انه يصاب بهدف الحصول على المال ، وغالباً ما يتحول انسان شاذ جنسياً صرفاته غير طبيعية ويتصف بالشذوذت

 باألمراض الجنسية. كما أننا نجد اإلناث غالباً ما تصبح داعرة من أجل المال.

 ا على األسرة:أضراره

 تفكك وتشتت األسرة: -1

اإلدمان يؤدى إلى نشوء المشاكل األسرية وعندما يكون أحد أفراد األسرة مدمنا يظهر اختالفا بين المدمن وباقي أفراد 

عل كل أسرته، وتبدأ العالقة األسرية بينهم بالتفكك ويؤثر ذلك على الحياة الزوجية، وينعدم االمان في األسرة مع المدمن ألنه يف

 ،ما في وسعه للحصول على المال للمتعاطي المخدر

ألن الزوج المدمن يعجز عن تلبية متطلبات أسرته، وعندما يضيق الحال  ،، تبدأ األسرة بالتفككالزوج مدمنًاخاصة إذا كان  

 (.313: 2133القويفلي،. أو تفكر بطرد المدمن من المنزل، أو بسجنه ،بالزوجة غالباً ما تطلب الطالق

 ضعف الدخل المادي لألسرة: -2

، خاصة إذا أصيب بمرض يمنعه من العمل، وهو ما يدفع قلة انتباهه تركيزه في عمله اإلدمان غالبا ما يؤدى بالمدمن إلى

 ،فصله بصاحب العمل إلى

http://www.ajrsp.com/
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ويدخل ولتوفير حاجته من المخدرات ينفق كل ما يملك من األموال وربما يبيع مجوهرات وذهب زوجته وأثاث البيت،  

 األسرة في ضائقة مالية ال تستطيع توفير متطلبات الحياة الضرورية، وتعاني أغلب أسر المدمنين من تراكم الديون عليها.

 التأثير على التناسل: -3

يلقى بإثاره على األبناء، وعادة ما ينجبون أطفاالً مصابون بأمراض وعاهات جسمية أو  اإلثنينإدمان أحد الزوجين أو 

في المستقبل مدمناً للمخدرات نتيجة إدمان أحد  االبنخلف العقلي والصرع والبكم والصم وفقدان البصر، وربما يكون عقلية كالت

 والديه، وإدمان األم يؤدى حدوث مشاكل للجنين كارتفاع الحرارة ورجفان الجسم، وأحياناً يكون مصيره الموت.

 مدمن المخدرات قدوة سيئة: -4

وال يحترم القيم، وهدفه اتباع نزواته  ومحتال،مدمن المخدرات قدوة سيئة لآلخرين، فهو فاشل وضعيف اإلرادة 

وغرائزه، ال يهتم بأسرته وغير قادر على رعايتها مما يؤثر ذلك على المحيطين به من أسرته سواء كانوا إخوة أو أبناء، وبذلك 

وربما يؤدى  خاصة،المدمن تعيش في رعب وخوف دائم من جراء إدمان األب  ربما يساعد في نقل اإلدمان لآلخرين، وأسرة

 (.01: 2131)الحسيني، هذه اإلدمان إلى دفع الزوجة واألبناء لالنحراف

 ضعف القدرة الجنسية: -5

بعد المدمن يعتقد بأن اإلدمان يزيد قدرته الجنسية، وإذ كان بعضها قد يفعل ذلك في مرات التعاطي األولى فقط، وفجأة 

فترة يتضح له انه يؤدي إلى ضعف القدرة الجنسية ويخفف الرغبة في ممارسة الجنس، ألن المخدر ينهك الجسم ويتلفه 

 ويستنزف قواه.

 أضرارها على المجتمع:

: معظم الجرائم من قتل وسرقة واغتصاب وغيرها تحدث نتيجة لإلدمان وأحيانا يستعمل المدمن ارتفاع معدل الجريمة -

 .من ذلك األعمال اإلجرامية وتوفير المخدرات وال يبالي الرتكابالعنف 

 : المدمن يتسبب في حدوث الحوادث والكوارث نتيجة وقوعه تحت تأثير المخدر.ارتفاع نسبة الحوادث والكوارث -

لجنسي، : إدمان المخدرات على العقل وبالتالي على تصرفاته وربما يصاب بالشذوذ ازيادة نسب األطفال غير الشرعيين -

 ألنه يقوم بأفعال مخلة باآلداب واألخالق، كاإلغتصاب مما ينتج عن ذلك أفراداً مشردين ال هوية لهم.

 عمله،: المخدرات تلحق الضرر بالقوى اإلنتاجية البشرية فيتدنى اإلنتاج لغياب العمال عن تأثر الجانب االقتصادي -

 من الخسائر االقتصادية.وتتضرر وسائل اإلنتاج من االستخدام الخاطئ وغير ذلك 

: المجتمع يتعرض لبعض األضرار السياسية من اإلدمان؛ ألن انتشار المخدرات وآثارها المختلفة تأثر الجانب السياسي

: 2132تؤدى إلى جرائم القتل والسرقة واالحتيال وغيرها ويؤثر ذلك بشكل كبير قدرة وقيمة السياسية للدولة. )البداينة، 

11.) 

)أبو  لمادة مخدرة طبيعية كانت ام صناعية وينتج عن ذلك اضرار على الفرد والمجتمع. القهريخدام تهو االس: اإلدمان مفهوم

 (21 :2131،الخير

 :اإلدمانخصائص 

العضوية التي تنتج عن تفاعل العقار في جسم الكائن  أو"بأنه الحالة النفسية  اإلدمانمنظمة الصحة العالمية  عرفت

 خصائصه:ومن  الحي"
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 الرغبة الملحة على تعاطى المخدر.  -3

 لزيادة الجرعة.الرغبة المستمرة  -2

 والخضوع له.جسمه ونفسه على العقار اعتماد  -1

 .وعدم القدرة على االمتناع عنهجسمية ونفسية  اإلدمانعراض أظهور   -3

 (12: 2132)الغامدي، .مفاجأةتغير حياته االجتماعية بصورة   -2

 واالدمان:الفرق بين التعاطي 

ينتج عنه تغيرات وهو مرض يصيب العقل  اإلدمانأما  يظهر على الفرد يغير حالته الطبيعية عن سلوكعباره التعاطي 

 .وتركيبتهوظائف المخ تؤثر على  كبيرة

 المكثف لتعاطي المخدرات ينتج نتيجة، المزمنة األمراضمن  نهأويمكن تعريفه ب

 :اإلدمانحقائق هامة في 

والشباب عامة يقعون في تعاطي المخدرات في  ةالمراهقلإلدمان هم فئة الشباب خاصة في فترة  المجتمع تعرضاً  أفرادكثر أ-3

قوعهم في دائرة من لعوامل لنتيجة  ون المخدراتتعاطيمن العمر. و ٦٦سن  إلىوتصل  ١٣سن مبكرة، تتراوح ما بين سن 

ويكون في حالة رغبة دائمة المخدر،  جسادهم علىأاعتمادهم حية تتجلي في آثار ص على ذلكيترتب  ممادافعة ومهيأة للتعاطي، 

 .يتعاطاها من المخدرات التيلزيادة الجرعات 

تركيبة تؤثر في المخدرات  خاصة وان. كبر في المستقبلأمن ادمانها بشكل المخدرات في وقت مبكر من العمر يزيد  تعاطي- ٦

عدم تعاطي المخدرات في وقت  كذلك انمشاكل الصحية الخطيرة. ويترتب على ذلك  اإلدمان صابةاإل إلىمما يؤدى ذلك المخ، 

 .وادمانها المخدرات االقدام على تعاطىمن خطر  يقلل مستقبالً  مبكر

 الطالق. أوخالل فترات التحول واالنتقال، مثل: تغيير المدارس واالنتقال  بصورة كبيرةزيد ت ان تعاطي المخدرات-1

 .الوقاية المبكرة من تعاطي المخدرات أفضل استراتيجية للحد من تعاطي المخدراتأن - ٤ 

 نها مادة ضارة قل تعاطيها أبكلما زاد النظر للمخدرات  نهأويتضح لنا مما سبق ب

تعاطي  إلىسباب وعوامل المؤدية أالبد من فهم  المخدراتان تطوير أي برنامج للوقاية من  المخدرات:أسباب تعاطي 

 . المخدرات

 السبب ألنه ،وتعمل جميع الدول على تجفيف عرض المخدرات في بالدها ،نجد مدمنين بدون توفر المخدر لنوجود المخدر:  .3

ومن ناحية  ،تقليل عدد المدمنين إلىمما يؤدى ذلك  ،انتشار المخدر في الحد من الرادعة تساهم القوانينو ،الرئيسي في التعاطي

قوانين  وفي المملكة العربية السعودية ،انتشار تعاطي المخدرات إلىيؤدى ذلك  ،الصرامةبالقوانين ال تتسم  كلما كانت أخرى

 .المخدرات صارمة للغاية

ان عدم بناء  شخصية المدمن تعاني من مشاكل كانت إذاال إ اإلدمانرئيسي في عملية التعاطي ولن يتم ال الدافعالشخصية: هي   .2

 ،ما فقده في شخصيتهلمواجهة حل مشكالته بطريقة مرضية مما يدفعه للبحث عن المخدرات لتعويض شخصية الفرد وتهيئتها 

إحساس و ،بسيطرته على ذاتهتحقيق االستقاللية واإلحساس و ،التوتر والقلق والضيق في التخلص منالرغبة  ويتمثل ذلك في

 .جماعة غير جماعته إلىاالنتماء الدونية و تغلبه على ،بالنشوة
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 داعمة مثل أخرىتوفرت ظروف  إذاالتعاطي خاصة  إلى يؤدى هاخلل في دورالو ،بناءهاأشخصية  األسرةتشكل  األسرة: .1

تعاطي الوالدين  أو ،االضطراب األسري إلىباإلضافة  وغياب الوالدين واو وفاتهماطالق الوالتفكك األسري و األسريةالخالفات 

 سبابأوجهل الوالدين بالتربية و ،للمخدرات األسرة أفرادتعاطي أحد  ،األسريةالرقابة والمتابعة وانعدام الضبط األسري و

 .التعاطي وعدم توعية األبناء بأضرار المخدرات

 شخصية الفرد من مؤثرة علىيشكلون بيئة اجتماعية  نهمألأهم المؤثرين على المراهق جماعة الرفاق  هم من: صدقاء السوءأ .3

 .إيجاباً  أويضاً تبادل األفكار سلباً أ، وخالل تعلم طباع وسلوكيات مختلفة

الرئيسية في تعرفهم على لشباب المتورطين في تعاطي المخدرات من األسباب لدراسات بأن وقت الفراغ ال: أظهرت وقت الفراغ .2

 .ستراحات التي توفر لهم ما يريدوناللاللجوء  إلىذلك ، مما يدفعهم ماكن التنزهأ قلةساعدهم في ذلك و، المخدرات

 :اإلدمانعالمات 

زرقاء قائمة، كما يعاني المدمن  أوظهور عالمات الحقن في الذراعين والرقبة على شكل نقط سوداء  المدمن من عالمات

تتغير نبراته الصوتية، والحلق والسعال الحاد  والتهابالمستنشقات من آالم في الصدر وإصابة الجهاز التنفسي  من استخدام

صابع واللسان برعشة في األطراف العليا من الجسم خاصة األ شعرعالمات حرق في األصابع وكف اليد. ويعليه تظهر و

 والشفتين.

 أصناف المدمنين:

 :مالمخدرات وه متعاطي صناف منأربعة أهناك 

 :تفتح  ربمان التجربة أغير  فضوله، إلشباع المخدرة لمرة واحدةتجربة  إلىيدفعه الفضول  منوهو  المتعاطي المجرب

 المجال لإلدمان كون المجرب قد عرف مفعول المادة المخدرة وأين يحصل عليها.

 :في هذه الحالة بشكل عفوي مثالً في  ىتعاطيو عناء،يتعاطى المخدرات متى توفرت له دون  وهو المتعاطي العرضي

يمثلون المتعاطين  هم، والمناسباتفي بعض  أوخاصة، كتعاطي الكحول في فترات مختلفة تقليًدا لألصدقاء  مناسبات

 مع تكرار التعاطي، وضعف الشخصية. اإلدمانالمعرضين لالنزالق في 

  :إذا، ويشعر بالتعاسة والكآبة اً متباعد أو اً منتظمة سواء كان متقارب بصورةهو الذي يتعاطى المخدرات المتعاطي المنتظم 

 للحصول عليه. اً ما يجعله يبذل جهودمالمخدر،  يتحصل علىلم 

 :يسيطر و اليوم،عدة مرات في  اً وأحيان اً عاطى المخدرات بفترات متقاربة جديتالمدمن في هذه الحالة  المتعاطي القهري

السرقة  إلى وبما يلجألحصول على المخدر ل وطاقةمال ووقت وتفكير  من رف كل ما لديهفيص تماماالمخدر على حياته 

 .(333: 2132)الغامدي،  .على نفسه من أجل الحصول على المخدر وتعاطيه السيطرةواإلجرام ألنه ال يستطيع 

 

 ثانياً: الوقاية من المخدرات وعالجها:

 :المخدرات منالوقاية 

، ويمكن ترجمة هذه عاليةكفاءة بالوقاية األولية ثالث أسس البد من توضيحها حتى تحقق الوقاية األولية أهدافها تتضمن 

 :التالي، وذلك على النحو لطرحهاتساؤالت رئيسية  إلىاألسس 

 إلي من توجه جهود الوقاية األولية ؟ - 
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 ماهي الكيفية التي توجه من خاللها جهود التوعية ؟ - 

 يمكن العناية بالحاالت تحت اإلكلينيكية ؟كيف  - 

الوقاية األولية على التوعية ضد أخطار المخدرات، فإلى من توجه هذه التوعية؟  ركزت إذااإلجابة على السؤال األول، 

أكثر الجماعات االجتماعية تعرضاً الحتمال  إلىأن هذه التوعية توجه  إلىيشير الباحثين المهتمين بمجال مكافحة المخدرات 

 ،التعاطي

حددت مجموعة  التي أوعن طريق البحوث والدراسات الميدانية  التعرف عليهاالمستهدفة ويمكن  أوالجماعات الهشة ك 

نتيجة  األسري الذي يحدث واالنهيار ،األسرةلإلدمان في  أوتنازع للتعاطي  مثل وجود ،من العوامل للكشف عن هذه الجماعات

 األسريةالرقابة و االنضباط غياب إلىمما يؤدى  ،اسرية مستمرة لمدة طويلةوقوع خالفات  أو ،الهجر بين الوالدين أوللطالق 

 .المتعاطين والمدمنين ضعف الوازع الديني، ومصاحبة رفاق السوء منوكذلك على األبناء، 

التدخل العالجي المبكر الذي يمكن  وهي الوقاية الثانوية أوالمستوى الثاني من الوقاية فيطلق عليها الوقاية من الدرجة الثانية و

والمستوى  كارثية،ثارها آوما يترتب عليها من مرحلة االعتماد ل المدمنال يصل  حتىالتمادي في التعاطي  من خالله وقف

برامج  على يحتويالمستوى الثاني  نألاألولى،  مراحلهعلى التعاطي ولكنه في قدم أ الذيص الشخمع  الثاني يكون مناسباً 

 .التعاطيعن االستمرار في  لوقف المدمنالوقاية الثانوية 

وقاية أي  واالجتماعي،والنفسي  الصحي رأساساً لوقاية المدمن من التدهو فتهدفبرامج الوقاية من الدرجة الثالثة  ماأ

 .(23-22 :2132 الشريف،) اإلدمانعلى استمراره في  المترتبةالمدمن من المضاعفات الطبية والنفسية واالجتماعية 

 :اإلدمانعالج 

، وتتميز خاصةال اإلدمانمراكز عالج  أو ةمباشر السعودية العربية بالمملكة األملمستشفيات  دخولالمريض يجب على 

وعالج التكاملي الشمولي )الطبي والنفسي واالجتماعي  بخبرتها الطويلةعن المراكز األخرى  بالمملكة األملمستشفيات 

 مختلفة:والتأهيلي( وبمراحل عالجية 

 (.)الفرزمرحلة التقييم المبدئي للحالة   -3

 مرحلة إزالة السموم.  -2

 مرحلة تعديل السلوك.  -1

 مرحلة التأهيل النفسي واإلجتماعي.  -3

 .عالج واحد مناسب لجميع المرضى( ال يوجد) اإلدمانهناك قاعدة مهمه في عالج 

 :اإلنتكاسة

  وهو االنتكاسةمفهوم  اإلدمان،من أكثر المفاهيم استخداماً في مجال عالج 

 تعاطي المخدرات بعد محاولة التوقف عنها " إلى" العودة 

على ذلك رغم توقفهم عن استخدامها )بالمنتكسين( ويدل  االدمانيةالمتعافين الذين مازالوا يمارسون بعض السلوكيات  ويعرف

 ليس التعافي من الجانب العضوي فقط، بل السلوكي أيضاً. اإلدمانأن التعافي من 
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 :(الالحقة)الممتدة الرعاية 

اإلجراءات والعمليات والخطط والبرامج االجتماعية والعالجية والتأهيلية الموجهة  بأنها،تعرف دراسة يعقوب الرعاية الالحقة 

لفئة المتعافين من تعاطي المخدرات بهدف مساعدتهم للتكيف مع البيئة الطبيعية والنظم االجتماعية السائدة في المجتمع ليساهموا 

 ) 31: 2132يعقوب،االنتكاسة. )لوقوع في براثن من جديد في الحياة المختلفة في المجتمع، وبصورة تقيهم من خطر ا

 الطريق:زل منتصف امن

األميركية في بداية ستينيات القرن الماضي، وبدأ هذا المشروع في الواليات المتحدة زل منتصف الطريق امن ت فكرةنشأ

زل منتصف الطريق يسمى وفقا للمسميات العلمية اومن ،بوالية ميريالند سيبرينغم في مدينة سيلفر 3012في أكتوبر عام 

بالمجتمعات العالجية، وهذا يعني اجتماع أناس مشتركين في نفس المشكلة النفسية في مكان واحد، وقد نجحت هذه الفكرة مع 

ذه الفكرة وكانت هخمور، المدمنين أكثر من غيرهم ألنهم األقرب لألسوياء في حال عدم التعاطي سواء كان تعاطي مخدرات أو 

ناجحة في اميركا ثم انتقلت إلى أوروبا، وفي بداية التسعينيات تبنت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية هذه 

تقوم على الدعم المالي من خالل  السعودية ال تتعدى ثالث منازل بالرياض وجدة والدمام. العربيةعددها بالمملكة الفكرة، و

 .(22 :2131 الشهراني،. )الدمام والرياض فقط في مدينتي الصحةوزارة  تبنتهثم  لقطاع الخاصوا الخيريةالتبرعات 

 .اإلدمانوتحديات  األسرة

بدورها الرئيسي في التنشئة االجتماعية  األسرةواألسرة تتميز عن المنظمات األخرى ويمكن تلخيص أسباب احتفاظ 

 يلي:للطفل فيما 

  تشكل طبيعته االجتماعية وأفكاره وبناء شخصيته. وتساهم فيالمؤسسة األولى التي ينشأ فيها الطفل تعتبر 

  بقية النظم االجتماعية في المجتمع. تصبح بصالحهااالجتماعي  ئهحجر الزاوية في بناتعتبر 

  للمجتمع.  بالقيم الثقافيةلطفل ا تزودأنها المؤسسة األولى التي كما 

 :األسريةالتربية 

 يلي: مراعاتها ما األسرةالتي يجب على  األسريةأساليب التربية 

  مع ضرورة وجود القدوة الصالحة. وفق السنة النبويةالمراحل العمرية  لجميعالتربية السليمة ضرورة 

 سلوبأواعتماد في المرونة والوسطية  ، مع ضرورةاألسرةالقيم والمعتقدات والعادات السوية داخل  العمل على غرس 

 . بناءفي التعامل مع األ الحوار

 عقاب  تفادىالعالقة وتأصيل الحوار اإليجابي بين اآلباء واألبناء الحتوائهم، واإلجابة عن أسئلتهم، و ضرورة تقوية

 أسرتهم.الحتضانهم ويجدوا ما فقدوه في رفقاء السوء  إلىحتى ال ينضموا ، مالخاطئ منه

  أوصحته  أوالقاته في عغير  تغييرالنمط الطبيعي أم أن هناك من ، وهل ومراقبتهمالحظة سلوك المراهق يجب 

 الخ. ..هندامه

  تعاملهواألفضل  .لوحدهالمدمن فهو إنسان وقع في مأزق ال يستطيع الخروج منه  أوعدم الخوف من المتعاطي 

 .(2132بية السعودية، المساعدة. )اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمملكة العر إلىكشخص في أمس الحاجة 
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 لدراسات السابقةلنظريات المفسرة لإلدمان واا .3

 : النظريات المفسرة لإلدمان. 1.3

ظلت ظاهرة تعاطي المخدرات بتداعياتها وانعكاساتها النفسية واالجتماعية والعقلية محط اهتمام العلماء الذين كرسوا 

من خالل دراساتهم اتجاهات ونظريات مختلفة في  بها، وقدمواجهودهم في ايجاد تفسيرات توضح الظاهرة وتسهل اإللمام 

 النفسي،سة التحليل وبالذات مدر النفس،العقلي وبعضها اآلخر ينتمي إلى علم النفسي وبعضها ينتمي إلى الطب  تفسيرها،

خالل والتعلم من االجتماعي الذي يعتمد على فكرة التعليم حيث تقوم على التفسير  وبعضها ينتمي الى مدارس علم اإلجتماع

 .المواقف االجتماعية المختلفة

البيولوجية:النظرية   

على اعتبار  وراثية،كانت النظريات البيولوجية من أولى النظريات التي حاولت تفسير تعاطي المخدرات من وجهة نظر 

أن اإلدمان صفة تورث وأن أولئك األشخاص الذين يتعاطون المخدرات يورثون أبناؤهم جينات لها نفس الصلة وبالتالي فإنهم 

وتفسر هذه النظرية تعاطي المخدرات بأنه سلوك ينتقل من  آباؤهم،ان عليها سيعانون من اإلدمان ومن تلك الظروف التي ك

هي التي شجعت وحثت العلماء للبحث عن  اإلدمان،فالحساسية وسرعة التأثر واتجاه بعض الناس نحو  ابنائه،المدمن إلى 

 المخدرة. العوامل التي تسبب اإلقبال واللهفة العالية تجاه المواد

 :كولوجيةلنظريات السايا

 ،لوجية حالة إدمان المخدرات وفسرها العلماء من زوايا مختلفة تحت الجانب النفسيويكاناقشت العديد من النظريات الس

يكولوجية ) النفسية ( ويفسر اصحابها اإلدمان على تعاطي المخدرات بأنه سلوك يرتبط اومن هذه النظريات النظرية الس

ذا االضطراب مصحوباً بأية أعراض مرضية أو عقلية ويبدأ اإلدمان بهذه الصورة باضطراب في الشخصية دون أن يكون ه

عندها يقوم الفرد بتصرفات وعمل  ،عند المبالغة في تعاطي المخدر حتى يعطل فعل مراكز الكف في الجهاز العصبي المركزي

 .ة والشذوذوتتسم بالغراب ،أشياء غير مقبولة تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه

تختلف عن سابقتها حيث ترى أن اإلدمان ليس ناتجاً عن مشاعر الحرمان والدوافع فهي لنظرية السلوكية أما ا

وإنما تفسره من خالل قدرته على خفض التوتر والقلق الذي يعاني منه الشخص في حياته  ،الالشعورية من الكراهية والعدوان

يتلخص في أن من يتعاطون المخدر إنما تنقصهم الثقة  ،وهناك تفسير أخر هو نوع من التعديل لمبدأ خفض التوتر ،اليومية

 .(332: 2112)البريثن،  ن بعدم األمنبالنفس ويشعرو

 :النظرية االجتماعية

 ،اآلخرين والسيطرة عليهميفسر علماء االجتماع ظاهرة اإلدمان على أساس أنها رغبة اإلنسان الكامنة في التفوق على 

وتدفعه هاتان الرغبتان لالتجاه ألي طريق يحققهما فهم يرون أن تعاطي المخدر ما هو إال نوع من الحيل االجتماعية التي تمثل 

سلوكاً ال شعورياً ضمن سلسلة من الخطوات غير السوية المعقدة التي يحق من خاللها المتعاطي رغباته وبذلك تفسر ظاهرة 

ويصنف  ،ن من الناحية االجتماعية ليس على أساس كونا مرضاً أو علة نفسية بل على أساس أنها حيلة أو خدعة اجتماعيةاإلدما

 :علماء االجتماع المدمنين وفق هذه النظرية من خالل الحيل والخدع االجتماعية المستخدمة إلى ثالثة أنواع

 ،سمح لألخرين بالسخط عليه وعلى تصرفاته وهو يتلذذ بهذا العقابوهو الذي يضع نفسه في موقف ي :األول: المدمن المتحدي

 ،وهدفه من هذا السلوك العدواني هو دفع من حوله إلى الغضب الشديد منها يتعاطى فإنه يشعر بأنه يتحداهم، وعندم
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وهذا في حد  ،النتقاموا العدوانيةوهو بذلك السلوك يقوم بنوع من  ،وإظهار قلة حيلتهم وإخفاقهم في كف سلوك التعاطي عنه 

 .ذاته يعتبره مكسباً له

فيقوم  ،وهو الشخص الذي يشعر بأنه ال يحصل على الرعاية واالهتمام من المحيطين به :ثاني: المدمن الذي يستجدي العطفال

 حتى يكسب عطف اآلخرين وعنايتهم واالهتمام به. ،بتدمير صحته وذلك بتعاطيه المخدر

يشعر  الجسدية لكيالوهو الشخص الذي يلجأ للتعاطي حتى ينتقص من قيمته االجتماعية ومقدرته  :الثالث: المدمن المتفاني

 يرضي الطرف االخر. األسلوبظناً من أنه بهذا  ،شريكته بنقص موجود بها

 

   :الدراسات السابقة. 2.3

المجتمع بمدينة  أفراددراسة ميدانية لعينة من  " ( بعنوان )القبول االجتماعي للمدمن المتعافي(2002دراسة الغريب )

المدمن  تعافيهم.جتمع تقبل المدمنين بعد أن أكثر من نصف العينة يرون أن من واجب الم االتي: إلى توصلت الدراسةو. الرياض

ن أن آراء عينة الدراسة نحو المدم إلىوأنه مريض يحتاج العالج. وبشكل عام توصلت الدراسة  المجتمع،بحاجة ماسة لرعاية 

كما ، أن أكثر من نصف العينة يرون أنه يمكن للمدمن المتعافي تحمل مسئوليات الزواج، المتعافي كانت تميل لإليجابية

 أوضحت الدراسة أن هناك عالقة بين كل من متغير العمر ومتغير الحالة االجتماعية، ومتغير الوضع الوظيفي،

وجود عالقة بين متغير العمر  إلىالدراسة توصلت ، بعالقة جوار مع المدمن المتعافيل االجتماعي لالرتباط وبين متغير القبو 

ومتغير الحالة االجتماعية ومتغير الوضع الوظيفي ومتغير الدخل الشهري، ومتغير القبول االجتماعي لالرتباط بعالقة صداقة 

 .بالمدمن المتعافي

 والمادي على" تأثير الدعم االجتماعي العاطفي  Cathleen A. Lewandowski and Twyla J. Hill :دراسة

 (2002لدى النساء" ) اإلدماناستكمال عالج 

سلبية على استكمال  أوأتت النتائج لتدعم فرضية الدراسة. الدعم االجتماعي يمكن أن يكون ذو آثار إيجابية : ملخص الدراسة

 العالج، وهذا يتوقف على نوع ومصدر الدعم المقدم.

 (اإلدمانفي تأهيل مرضى  األمل( بعنوان )دور منازل منتصف الطريق بمستشفيات 2011دراسة الشهراني )

خمس  من وخبرتهم أعلىأعلى وأغلبهم أخصائي  أوغالبية المشرفين سعوديين جامعيين  عدة نتائج أهمها: إلىوتوصلت 

أغلبية النزالء في العقد الرابع من العمر، ومعظمهـم سـعوديون عـزاب ، سنوات واألغلب حصل على دورات تدريبية

يجب  .تتكفل بمصروفهم الشخصي واألغلب يتعاطون الحشيش والعائدون منهم متعاطي الهيروين األسرةوشـهادتهم المتوسط و

المنزل وتوفير اإلمكانات المادية واالهتمام بمستوى التأهيل العلمي والعملـي لتطوير دور االهتمـام بمسـتوى البيئـة الداخلية في 

 .منزل منتصف الطريق

 .اإلخالل بتوازن النزيل إلىوالتدخل الفوري في مواقف األزمات التي تؤدي 

  فين(.لدى األبناء المتعا االنتكاسةفي مواجهة عوامل  األسرة( بعنوان )دور 2012دراسة المزغني )

مجموعة من النتائج أبرزها: أن عوامل االنتكاسة هي ذات العوامل التي انت سببا في االنزالق  إلىوقد توصلت الدراسة 

أسرته بالدرجة األولى، ومن كافة  أفراد، أن المدمن ال يستطيع التخلص من آفة المخدرات دون مساندته من اإلدماننحو 

 مكونات المجتمع.
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  ( بعنوان )برامج الرعاية الالحقة للمتعافين في مواجهة اإلنتكاسة(.2012وب )عقدراسة ي

مجموعة من النتائج أبرزها: إن تطـوير بـرامج الرعايـة الالحقـة تعـد ضـرورة اقتصـادية كونهـا  إلىوتوصلت الدراسة 

بــــالمجتمع كقــــوة اقتصادية يمكن استثمارها تزيـد مـن االبتعــــاد عـــن تعــــاطي المخــــدرات وســـرعة االنــــدماج 

اكتسـاب مجموعـة متنوعـة مـن المهـارات والسـلوكيات الجديـدة التـي تسـاعده علـى تعزيـز  إلىواالستفادة منها، يحتاج المدمن 

في العملية العالجية ورسم الخطط العالجية وتأثيرها على  األسرةوتأكيـد وضـمان عمليـة التعـافي وتأكيدها لضرورة مشاركة 

 عملية القبول االسري االجتماعي للمتعافي.

والتفكير غير  األسرية( بعنوان )بناء نموذج منظم للعالقات بين أساليب التنشئة 2013دراسة علي بن عوض الطلحي )

  واالجتماعي(العقالني والحوار األسري والتوافق النفسي 

أهمية معاملة الوالدين وفق أساليب التنشئة اإليجابية )الديموقراطية والتقبل( والعمل  النتائج التالية: إلىتوصلت الدراسة وقد 

والتسلط( عن طريق برامج توعوية ألولياء  والحماية الزائدةعلى التقليل من ممارستهم ألساليب التنشئة السلبية )النبذ واإلهمال 

هي اإلنحراف وقد يكون أكثر عرضة من غيرة  االجتماعيةومن أهم المخاطر السلبية في التنشئة ، لبياتهااألمور وإيجابياتها وس

 .لتعاطي المخدرات ال سمح ّللا كأسلوب بديل للتكيف

( بعنوان فاعلية برنامج إرشادي في تطوير المهارات االجتماعية وخفض سلوك اإلدمان 2013) دراسة محمد أحمد المشاقبة

 لدى المدمنين على المخدرات

وجود فروق في سلوك اإلدمان والمهارات االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 االجتماعية للمجموعة التجريبية. ض سلوك اإلدمان وتحسنت المهاراتالتي تلقت تدريباً على البرنامج حيث انخف

 (ية واالجتماعية لمتعاطي المخدرات( بعنوان )السمات النفس2014دراسة الكردي والسعيد )

معرفة درجة السمات النفسية واالجتماعية والفروق بينها لدى متعاطي المخدرات بسجن الملز وكانت  إلىالدراسة  هدفت

ة زالإتنمية الميل للعفو والتسامح و هم توصياتها:أ( سجين واستخدم في هذا البحث المنهج االجرائي وكانت 312) بسيطةالعينة 

 األسرةالجريمة واشراك  أوتعاطي المخدرات  إلىوضع برنامج عالجي يقي السجن من العودة ، المشاعر السلبية اتجاه اآلخرين

 الشعور بالمسئولية والميل االجتماعي.تعزيز الثقة بالنفس للسجين وسمة ، فيه

 ( بعنوان )دور الرعاية الالحقة في تأهيل مدمني المخدرات دراسة ميدانية(2015دراسة العتيبي )

برامج الرعاية الالحقة دور مكمل لألسرة في تعزيز السلوك االيجابي للمتعافي اتجاه  وتوصلت الدراسة مجموعة من النتائج:

 األسرةيواجه  لكيتنمية المهارات االجتماعية للمتعافي  تعزيز السلوك االيجابي.، ة ثقة المتعافي بنفسهاعاد أسرته والمجتمع.

 والبنية االجتماعية المحيطة به.

 التعليق على الدراسات السابقة:

 أوجه استعراض ذلك يلي ثم والدراسة الحالية، السابقة الدراسات بين األول المقام في االتفاق اوجه استعراض يتم سوف

 :التالية النقاط في بينهما االختالف

 :الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات بين االتفاق أوجه   

ظاهرة التعامل مع المدمنين على المخدرات سواء الدراسة مع الدراسات السابقة في تسليط الضوء على  هذهتتفق  - 3

 .من مشكلة اإلدمانكان ذلك في طبيعة قبولهم اجتماعياً بعد تعافيهم 
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وتتفق أيضاً في أن التقبل األسري جزء من عملية الدعم اإلجتماعي والعاطفي للذين يتلقون العالج بمصحات  – 2

 االدمان.

 متعاطي المخدراتللسمات النفسية واالجتماعية لفي تناولها وتتفق أيضاً   - 1

 ومدى انعكاسها على األسرة.

تعامل معه ومساعدة في عملية وطبيعة العالقات األسرية وكيفية الواهتمت بالجانب األسري  تناولت جميعها المتعافي – 3 

 التأهيل.

لألبناء ومدى انعكاسها  االجتماعيةالدراسات في أهمية الجانب التوعوي ألسر المتعافين وأهمية التنشئة  هذهاتفقت مع  – 2

 على عملية التقبل.

 .واهميتها وأنها جزء مكمل للجانب العالجي الدوائي والسلوكيالرعاية الالحقة )الممتدة( اتفقت في تناولها لبرامج  - 2     

 :الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات بين االختالف أوجه

 :األولى الدراسة

من حيث العديد من  تقبل األسرة للمدمن المتعافي بمدى تهتم الدراسة هذه ان في الدراسة هذه مع الحالية الدراسة تختلف

الدراسة بالدقة والموضوعية فهي  هذهوتمتاز  ،والنفسية واألسريةالعالجية سواء المرضية والمحاور المهمة في حياة المتعافي 

 أقرب الى مجتمع الدراسة وتعكس الواقع الحقيقي لمشكلة الدراسة.

 الدراسة الثانية:

وتختلف معها في أنها طبقت على المتعافين الذكور الذين يراجعون وحدة الرعاية الممتدة بالمملكة العربية السعودية 

وأيضاً تختلف  ،الدعم النفسي واالجتماعي والعاطفي الي يحتاجه المتعافي ألوجهأجدها أدق كعملية قياس وقياس لعملية التقبل 

 لة العالج التأهيلي وليس الدوائي.عنها في أنها طبقت على من هم في مرح

 الدراسة الثالثة: 

انها اهتمت بالمحضن األول للمتعافي وهي األسرة وليس بالبيئة البديلة، أنها تعطي  في الدراسة هذه مع الحالية الدراسة تختلف

 االجتماعية مواطن صالح في المجتمع. بيئتهالمتعافي حتى يعود الى  االبنبعداً أقوى في عملية تأهيل ورعاية 

 الدراسة الرابعة:

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في عملية التقبل لألسرة فأجدها مقننه أكثر وتعطي دالالت أعمق في وضع 

 لتعامل األسرة ومواجهتها لمثيرات االنتكاسة. مختلفةالتفسيرات 

 الدراسة الخامسة:

لدراسة الحالية اهتمت بالجانب األسري ومدى مشاركته للبرنامج العالجي في وحدة الرعاية الالحقة اختلفت معها في أن ا

 )الممتدة(

 الدراسة السادسة:

الدعم االجتماعي على  ألوجه الدراسة واهتمامها بالجانب األسري وقياسها هذهشمول بينهما  االختالفوكان موطن 

 .بصفة خاصة بصفة عامة وعلى المتعافي األبناء
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  الدراسة السابعة:

اهتمامها بالمتعافي يعطي دالالت بحثية جيدة أكثر من االهتمام بالمتعاطي واسهاب البحوث في مثل هذا الموضوع 

وتعطي هذا البحث خاصية التفرد في تناول مثل هذا الموضوع النادر وخاصة األسرية منها نظراً لخصوصية الموضوع 

 ة السعودية المحافظة.لنسبة لألسربا وحساسيته

 الدراسة الثامنة:

الدراسة في تناولها للجانب األسري للمتعافي بوحدة الرعاية الالحقة )الممتدة( والتي تقع تحت مظلة  هذهاختلفت عن 

 وزارة الصحة، فهي بذلك تعطي نتائج أفضل من بعض مراكز الرعاية الالحقة الناشئة والتي تفتقر للمهنية.

 

المنهجية للدراسة  اإلجراءات .4  

 طريقة وإجراءات الدراسة 

 تمهيد

وعلى طريقها يستطيع الباحث  والمنهجية،مهما في توجيه الدراسة وفقاً لألسس العلمية  تعد إجراءات الدراسة عنصراً 

 مشكلة الدراسة المطروحة وتحقيق األهداف المأمولة من الدراسة. المتاحة لحلتحديد أفضل الوسائل واالمكانيات 

وفي هذا الفصل يوضح الباحث اإلجراءات التي اتبعها، من حيث المنهج البحثي المستخدم والمجتمع األصلي للدراسة في 

الدراسة، وأداة الدراسة،  أفرادالبحث ، وحدود الدراسة والعينة التي أجريت عليها الدراسة وطريقة اختيارها وبيان خصائص 

صدق وثبات أداة الدراسة ثم األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة لإلجابة على أسئلتها  إلىوايضاً التطرق 

 .وتحقيق الهدف منها

 :منهج الدراسة .1.4

ومعاصر حيث يعتبر منهج دراسة  واقعياستخدم الباحث منهج دراسة الحالة لرصد مشكلة الدراسة بدقة وتحليلها بشكل 

الطريقة لدراسة وحدة معينة مثل مجتمع محلى او اسره او قبيلة او منشاة  وهي( 11 :2133 )نوري،يعرفها  والذيالحالة 

 لها.صناعية او خدمية دراسة تفصيلية عميقة بغية استجالء جميع جوانبها والخروج بتعميمات تنطبق على الحاالت المماثلة 

وتحليل الواقع الحقيقي من خالل اجراء المقابالت الشخصية  والمنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة يحاول وصف 

 بجدة.لألسر ومعرفة مدى تقبلهم ألبنائهم المتعافين المراجعين لوحدة الرعاية الممتدة بمستشفى االمل 

 

 الدراسة:مجتمع الدراسة وعينة  . 2.4

 بجدة، األملبوحدة الرعاية الالحقة في مستشفى  اتالمخدر إدمانيتكون مجتمع الدراسة من جميع اُسر المتعافين من 

 السعودية.بمحافظة جدة التابعة لوزارة الصحة  الصحية الشؤون( ومرجعيتها مديرية 22والبالغ عددهم )

عتهم واجراء بمن حجم مجتمع العينة الكلية وذلك بهدف دراسة حالتهم ومتا %12( اسرة بما نسبته 31)ومفردات الدراسة 

، لتعذر استمرارها في المشاركة البحثية( اسر 3وتم استبعاد ) اسرهم،مقابالت شخصية معهم واخذ موافقتهم بالتنسيق مع 

 اسرة.( 33الدراسة )واصبحت مفردات 
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 حدود الدراسة: . 3.4

  الزمنية:الحدود 

 ه.22/1/3311ه الى 31/2/3311بتاريخ تم إجراء هذه الدراسة 

 )الجغرافية(:الحدود المكانية 

  تم إجراء هذه الدراسة في مستشفى األمل بجدة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية. 

  البشرية:الحدود 

  المخدرات.اُسر المتعافين من إدمان كافة مجتمع الدراسة، شاملة لجميع تم اجراء هذه الدراسة على 

  الموضوعية:الحدود 

موضوع الدراسة الحالية على معرفة مدى تقبل األسرة لمدمن المخدرات المتعافي ممن يراجعوا بشكل مستمر لوحدة  اقتصر

 الرعاية الالحقة بمستشفى األمل بمحافظة جدة.
 

 البيانات:ادوات جمع  .4.4

المشرف  باحث معد لهذا الغرض بإشرافوتصميمه من قبل ال للمقابلة(تصوري  )دليلتم استخدام مقياس  االولية:المصادر 

ف وأن باالمكان تطبيقه على مجتمع المشرمراجعته النهائية من  إلجازته وبعد 1*المحكمينوعرضه على بعض على الدراسة 

 الدراسة.

 الثانوية:المصادر 

المحكمة والدوريات والمعلومات  المقاالت العلميةالى  باإلضافةالرجوع الى الكتب العلمية والدراسات السابقة العربية واالجنبية 

 .رسميةالمصادر العلى اختالف انواعها المعتمدة من 

 

 الدراسة:اداة  .5.4

من قبل  المتعافيمدى تقبل االسرة للمدمن يخص المتعافين ويقيس  )مقياس(للمقابلة  تصوريتصميم دليل الى الباحث  توصل

ذلك على  وأثراسر المتعافين وكذلك لمعرفة طبيعة انماط هذا التقبل وطبيعة االنتكاسات والدور العالجي ونوع المادة المخدرة 

 .من االدمان المتعافيابنها 

 كالتالي:اجراء رئيسية وبيانها  كون من ثالثةويت

 والفرد. لألسرةالبيانات االولية  :االولالجزء 

 العلمي(مستواها  االسرة،عدد افراد  العمرية،الفئة  القرابة،صلة  المدينة، االدارية، )المنطقةبيانات االسرة   -أ

هل سبق  التنويم،عدد مرات  االستخدام،طريقة  المخدرة،نوع المادة  االسرة،ترتيبه في  العمرية، )الفئةبيانات العميل  -ب

 .الخيرة(امدة التوقف  للتوقف،اطول فترة  التوقف،له 
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 الثاني:الجزء 

 رئيسية:مدى تقبل االسرة من حيث اربعة محاور 

 تعكس وجهة نظر االسرة  عبارات،ويتكون من عشرة  التقبل،انماط  االول:المحور 

 الثاني:المحور 

تعكس وجهة نظرهم الشخصية وصيغت بعض العبارات بما  عبارات،االنتكاسات والدخول المتكرر ويتكون من عشرة  تأثير

( ثقتي وعبارات النفي 22والعبارة ) أحزن( 11يحاكى وقاع المشكلة من خالل استشعار الجانب الوجداني لهم في العبارة رقم )

 ( ال اثق.12اتضحت كما في العبارة )

 عبارات.وتكونت من عشرة  وأثره،الدور العالجي  الثالث:المحور 

 عبارات.وتكونت من عشرة  المخدرة،استخدام نوع المادة  تأثير الرابع:محور ال

 الثالث:الجزء 

اتسمت بالشفافية والوضوح لمعرفة وجهة نظر االسرة من خالل المقابلة واالسترسال في الحديث  والتياالسئلة المفتوحة 

 والمشاعر. الرأيومغزى ذلك البحث عن متغيرات لم يوضحها المقياس مع اعطاء فرصة للتعبير عن 

 

 صدق وثبات اداة الدراسة .6.4

 ي:كاالت وهياعتمد الباحث للتحقق من صدق االداء على عدة طرق 

 االتساق الداخلي صدق -1

 المقياس ثبات -2

تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة المحور صدق االتساق الداخلي و اوالً:

 وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: لالستبانة،والدرجة الكلية 

 والدرجة الكلية لالستبانة:معامل ارتباط بيرسون بين محاور الدراسة ( 1جدول )

 معامل ارتباط بيرسون المحور
مستوى الداللة 

 اإلحصائي

 1.111 **1.111 / مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث أنماط تقبل األسرة3

 1.111 **1.120 / مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث تأثير االنتكاسات والدخول المتكرر2

 1.113 **1.121 / مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث الدور العالجي وأثرة1

 1.111 **1.122 / مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث تأثير استخدام نوع المادة المخدرة3

 

 ألفا:-تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق معامل كرونباخو ثبات المقياسثانياً: 

 معامالت الثبات للمقياس (2جدول رقم )

 ألفا-كرونباخ عدد العبارات المحور

 1.110 31 / مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث أنماط تقبل األسرة3
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/ مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث تأثير االنتكاسات 2

 والدخول المتكرر
31 1.113 

 1.102 31 من حيث الدور العالجي وأثرة / مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي1

/ مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث تأثير استخدام نوع المادة 3

 المخدرة
31 1.111 

 1.100 31 األداة ككل

 

 ( أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت الثالثي3جدول رقم )

 المتوسط المرجح الوزن اإلجابة

 3.22-3 3 ال موافق

 2.11-3.21 2 حد ماموافق إلى 

 1-2.13 1 أوافق

 

 اإلحصائية: المعالجة أساليب .7.4

تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية بغرض التحقق من أهداف الدراسة واإلجابة عن التساؤالت التي طرحها 

 الباحث والتي تتمثل في:

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف متغيرات . اإلحصاء الوصفي المتمثل في النسب المئوية والتكرارات 3

 الدراسة.

 . معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين كل محور والدرجة الكلية لالستبانة.2

 ألفا إليجاد معامل الثبات ألداة الدراسة.-. معامل كرونباخ1

 للمتعافي حسب المحاور المحددة. األسرة. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس مدى تقبل 3

 ( لعمل األشكال البيانية.Microsoft Excel. االستعانة ببرنامج )2

 

 تحليل بيانات الدراسة .5

 التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية -

 المعلومات األولية للمتعافي واألسرة .1.5

 األسرةأ/ معلومات 

 األولية( توزيع األسر وفق المعلومات 3جدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 المنطقة اإلدارية
 %1.3 3 الرياض

 %12.1 32 المكرمة مكة
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 النسبة التكرار الفئات المتغير

 %1.3 3 المنورة المدينة

 المدينة

 %21.3 1 جدة

 %1.3 3 الطائف

 %33.1 2 مكة

 %1.3 3 الرياض

 %1.3 3 عشيرة

 %1.3 3 خيبر

 صلة القرابة بالمتعافي

 %32.0 2 أب

 %33.1 2 أم

 %23.3 1 أخ

 %33.1 2 أخت

 %1.3 3 أخرى

 الفئات العمرية

 %1.3 3 عام 13 – 22من 

 %21.2 3 عام 33 – 12من 

 %21.2 3 عام 23 – 32من 

 %12.1 2 عام فأكثر 22من 

 األسرة أفرادعدد 

 %33.1 2 أفراد 2

 %21.2 3 أفراد 2

 %1.3 3 أفراد 1

 %33.1 2 أفراد 0

 %12.1 2 فأكثر أفراد 31

 المستوى التعليمي

 %1.3 3 أمي

 %23.3 1 ابتدائي

 %1.3 3 متوسط

 %12.1 2 ثانوي

 %23.3 1 جامعي

 %1.3 3 دراسات عليا )هندسة(

 %100.0 14 المجموع
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 ب/ معلومات المتعافي

 :( توزيع المتعافين وفق المعلومات األولية2جدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الفئات العمرية

 %33.1 2 عام 23 – 31من 

 %12.1 2 عام 13 – 22من 

 %12.1 2 عام 33 – 12من 

 %33.1 2 عام 23 – 32من 

 األسرةالترتيب في 

 %32.0 2 األول

 %1.3 3 الثاني

 %33.1 2 الثالث

 %33.1 2 الرابع

 %23.3 1 الخامس فأكثر

 نوع المادة المخدرة

 %12.1 2 المنشطة الحبوب

 %21.2 3 الحشيش

 %1.3 3 الكحول

 %21.2 3 الهيروين

 طريقة االستخدام

 %12.1 2 البلع

 %1.3 3 شرب

 %21.2 3 حقن

 %21.2 3 التدخين

 عدد مرات التنويم

 %21.2 3 مرة واحدة

 %1.3 3 مرتان

 %1.3 3 ثالث مرات

 %1.3 3 أربع مرات

 %1.3 3 خمس مرات

 %32.0 2 مرات فأكثرست 

 مدة تعاطي المخدرات

 %23.3 1 سنوات 2 – 3من 

 %33.1 2 سنوات 31 – 2من 

 %23.3 1 سنة 32 – 33من 

 %33.1 2 سنة 21 – 32من 

 %21.2 3 سنة 21أكثر من 
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 النسبة التكرار الفئات المتغير

هل سبق للمتعافي التوقف عن 

 استخدام المخدرات

 %23.1 0 نعم

 %12.1 2 ال

 أطول فترة للتوقف

 %32.0 2 سنة أقل من

 %1.3 3 سنة واحدة

 %32.0 2 سنتان

 %1.3 3 ثالث سنوات

 مدة التوقف األخيرة

 %12.1 2 أشهر 2 – 1من 

 %23.3 1 سنة –أشهر  2من 

 %12.1 2 سنتين إلىمن سنة 

 %1.3 3 ثالث سنوات إلىسنتين 

 %100.0 14 المجموع

 

 :متغيرات الدراسةل االحصائي تحليلال .2.5

 للمتعافي أثناء مرحلة التعافي: األسرةأنماط تقبل  المتغير األول:

 لعبارات المحور األول: مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث أنماط تقبل األسرة الجدول االحصائي( 2جدول رقم )

 العبــــارة

ق
اف

و
أ

 

ى
إل

 
ما

د 
ح

 

ق
اف

و
 أ
ال

ط 
س

و
مت

ال
 

ي
ار

عي
لم

 ا
ف

را
ح

الن
ا

 

ى
و
ست

لم
ا

 

ب
تي

تر
ال

 

 % ت % ت % ت

أشعر بالخجل من معرفة األقارب 

 بماضي المتعافي
 3 أوافق 1.122 2.13 33.1 2 1 1 12.1 32

 2 أوافق 1.132 2.23 33.1 2 1.3 3 11.2 33 أتعامل مع المتعاطي في المنزل بحذر

 1 أوافق 1.020 2.12 21.2 3 1.3 3 23.1 0 أرى أن المتعافي ال يثق بنا كثيراً 

المتعافي سبباً للمشكالت اعتقد ان 

 األسرةالتي مازالت تعاني منها 
2 32.0 2 12.1 1 23.3 2.23 1.112 

 إلىأوافق 

 حد ما
3 

 أفرادعند اندماج المتعافي مع 

 المجتمع اتابع سلوكه
2 32.0 2 12.1 1 23.3 2.23 1.112 

 إلىأوافق 

 حد ما
3 

من المال له دور  حرمان المتعافي

كبير في ضمان عدم انتكاسته مرة 

 أخرى

1 21.1 1 23.3 3 21.2 2.23 1.101 
 إلىأوافق 

 حد ما
3 
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ى
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 أفرادأرى معاملة سيئة من قبل 

 للمتعافي األسرة
2 32.0 1 23.3 2 12.1 2.11 1.031 

 إلىأوافق 

 حد ما
1 

 أفرادأرى أن عزل المتعافي عن باقي 

 يساعد في تعافيه األسرة
2 32.0 2 33.1 2 32.0 2.11 1.023 

 إلىأوافق 

 حد ما
1 

أقضي معه وقتاَ أطول من الوقت 

 أسرتي أفرادالذي أقضيه مع بقية 
2 33.1 1 21.1 2 12.1 3.10 1.200 

 إلىأوافق 

 حد ما
0 

أسرتي يشعرون  أفرادأرى أن 

 بالخجل بسبب وجود المدمن معهم
 31 أوافقال  1.122 3.21 23.1 0 33.1 2 23.3 1

  2.12       المحور األول ككل
 إلىأوافق 

 حد ما
 

 

 لهم في مرحلة التعافي: األسرةالنتكاسات والدخول المتكرر خالل فترة العالج السابقة على تقبل اتأثير الثاني:  المتغير

من حيث تأثير االنتكاسات والدخول  لعبارات المحور الثاني: مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي الجدول االحصائي( 1جدول رقم )
 المتكرر

 العبــــارة

ق
اف

و
أ

 

ى
إل

 
ما

د 
ح

 

ق
اف

و
 أ
ال

ط 
س

و
مت

ال
 

ي
ار

عي
لم

 ا
ف

را
ح

الن
ا

 

ى
و
ست

لم
ا

 

ب
تي

تر
ال

 

 % ت % ت % ت

ثقتي بالمدمن المتعافي تتأثر كلما عاد 

 أخرىللتعاطي مرة 
 3 أوافق 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1 311 33

 3 أوافق 1.11 1.1 1.1 1 1.1 1 311 33 للتعاطي أحزن عندما يعود المتعافي

تكرار المريض لالنتكاسة ودخوله 

يصيبني  أخرىللمستشفى مرة 

 باإلحباط 

 1 أوافق 1.221 2.01 1.1 1 1.3 3 02.0 31

يؤثر على  األسرةوجود متعاطين في 

 لدورها االجتماعي األسرةأداء 
 1 أوافق 1.221 2.01 1.1 1 1.1 3 02.0 31

عندما يعود المتعافي للتعاطي أتخذ ما 

أراه مناسباً دون استشارة ذوي 

 االختصاص

 2 أوافق 1.212 2.12 1.3 3 1.1 1 02.0 31
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كثيراً من عودة المتعافي  األسرةتتأثر 

 أخرىالتعاطي مرة  إلى
 2 أوافق 1.210 2.10 1.3 3 1.3 3 12.1 32

 إذاالتعامل مع المتعافي  علىيصعب 

 تعاطي المخدرات إلىعاد 
 1 أوافق 1.233 2.13 1.3 3 33.1 2 11.2 33

لها دور في انتكاسات  األسرةأرى أن 

 المريض المتكررة
1 21.1 3 21.2 1 23.3 2.20 1.122 

 إلىأوافق 

 حد ما
1 

على المتعافي أن يتحمل نتيجة 

 اخطاءه السابقة
 0 ال أوافق 1.132 3.23 21.3 1 23.3 1 23.3 1

ال أثق في العالج الذي يقدمه مستشفى 

 األمل
 31 ال أوافق 1.210 3.23 12.1 32 1.3 3 1.3 3

  أوافق  2.54       المحور الثاني ككل

 

 على تقبل المتعافي: األسرةفعالية الدور العالجي في مساعدة الثالث:  المتغير

 مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث الدور العالجي وأثرهلعبارات المحور الثالث:  الجدول االحصائي (:1جدول رقم )

 العبــــارة

ق
اف

و
أ

 

ى
إل

 
ما

د 
ح

 

ق
اف

و
 أ
ال

ط 
س

و
مت

ال
 

ي
ار

عي
لم

 ا
ف

را
ح

الن
ا

 

ى
و
ست

لم
ا

 

ب
تي

تر
ال

 

 % ت % ت % ت

أشعر بالخوف من االنتكاسة كلما عاد 

 سلوكياته السلبية السابقة إلى
33 311 1 1.1 1 1.1 

1.1 1.1 

 أوافق
3 

أثق في قدرات المتعافي عند استمراره 

 في العالج
32 12.1 2 33.1 1 1.1 

2.12 1.121 

 أوافق
2 

أحرص على تذليل كافة الصعوبات 

 التي تواجه المتعافي
32 12.1 2 33.1 1 1.1 

2.12 1.121 
 2 أوافق

أحاول أن أساند المتعافي حتى ال 

 أخرىيتعاطى مرة 
33 11.2 1 23.3 1 1.1 

2.10 1.322 
 3 أوافق

 األسرةهناك مسئولية مشتركة بين 

 اإلدمانوالمستشفى في تعافي مريض 
33 11.2 1 23.3 1 1.1 

2.10 1.322 
 3 أوافق

 2 أوافق 1.233 2.13 1.3 3 33.1 2 11.2 33وحدة  إلىحضور المتعافي بانتظام 
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الرعاية الممتدة دليل على رغبته في 

 العالج

أشعر بالحرج عندما أحضر للمستشفى 

 21.2 3 33.1 2 21.3 1 لمتابعة عالج المتعافي

2.20 1.033 

أوافق 

حد  إلى

 ما

1 

أشارك الفريق العالجي بوحدة الرعاية 

 32.0 2 32.0 2 33.1 2 الممتدة عالج المتعافي

3.13 1.122 

أوافق 

حد  إلى

 ما

1 

 األسرةهناك تواصل مستمر بين 

والفريق العالجي بوحدة الرعاية 

 الممتدة

2 33.1 3 21.2 1 21.3 

3.21 1.122 

 ال أوافق

0 

طول مدة العالج التأهيلي في مرحلة 

 الرعاية الممتدة ليس له جدوى
3 1.3 2 33.1 33 11.2 

3.20 1.233 
 31 ال أوافق

  أوافق  2.32       المحور الثالث ككل

 

 تأثير استخدام نوع المادة المخدرة على درجة تقبل األسر للمتعافي:الرابع:  المتغيرد/ 

مدى تقبل األسرة للمدمن المتعافي من حيث تأثير استخدام نوع المادة لعبارات المحور الرابع:  الجدول االحصائي (:0جدول رقم )
 المخدرة

 العبــــارة

ق
اف

و
أ

 

ى
إل

 
ما

د 
ح

 

ق
اف

و
 أ
ال

ط 
س

و
مت

ال
 

ي
ار

عي
لم

 ا
ف

را
ح

الن
ا

 

ى
و
ست

لم
ا

 

ب
تي

تر
ال

 

 % ت % ت % ت

أعباًء اجتماعية من  األسرةتحملت 

 المتعاطاهالمادة 
33 311 1 1.1 1 1.1 

1.1 1.1 
 3 أوافق

عانت نفسياً من المادة  األسرة

 المتعاطاه
31 02.0 3 1.3 1 1.1 

2.01 1.221 
 2 أوافق

 المادي والمعنوي للمتعافي األسرةدعم 

له دور في تعافيه مهما كانت نوعية 

 المادة المخدرة 

31 13.3 1 23.3 3 1.3 

2.23 1.211 

 1 أوافق
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أخشى على المتعافي أن تكون وفاته 

 بسبب تعاطيه للمخدرات
31 13.3 2 33.1 2 33.1 

2.21 1.122 

 أوافق
3 

توافر المادة المخدرة في البيئة 

المحيطة باألسرة يؤثر على متابعتهم 

 له

31 13.3 2 33.1 2 33.1 

2.21 1.122 

 أوافق

3 

المادة المخدرة التي كان يتعاطاها 

 المتعافي ال يمكن لألسرة تقبلها
31 13.3 2 33.1 2 33.1 

2.21 1.122 

 أوافق
3 

 1 أوافق 1.020 2.12 21.2 3 1.3 3 23.1 0 المالي األسرةالمخدر أثر على وضع 

معرفة المادة المخدرة  إلىأسعى 

وكل ما يحيط بها لكي  المتعاطاه

 أستطيع التعامل معه 

1 21.1 2 33.1 2 12.1 

2.33 1.030 

أوافق 

حد  إلى

 ما

1 

تالحق المتعافي داخل  اإلدمانوصمة 

 21.1 1 33.1 2 12.1 2 األسرة

3.12 1.030 

أوافق 

حد  إلى

 ما

0 

مقبولة في  المتعاطاهالمادة المخدرة 

 22.0 2 12.1 2 23.3 1 بيئة المتعافي

3.10 1.112 

أوافق 

حد  إلى

 ما

31 

  أوافق  2.44       المحور الرابع ككل

 
 

 المفتوحة:تحليل االسئلة  .3.5

، وبإجراء المقابالت مع أسر المتعافين، وبسؤالهم عن وجهة نظرهم عن األسباب التي ساهمت في عدم تقبلهم للمتعافي

فنجد أن وجهات النظر اتخلف نوعاً ما، فنجد أن أكثر األسباب التي أشار إليها أسر المتعافين تتمثل في السلوكيات والتصرفات 

الالإرادية التي تبدر من المتعافي بين الحين واآلخر، باإلضافة إلى اآلثار الناجمة عن التعاطي التي مازالت تظهر على العديد 

ية وعدم تقبل النصح، وأحياناً عدم ثقة المتعافي باألسرة، والتهديد بالرجوع إلى التعاطي مرة أخرى إذا من المتعافين، والعصب

واجه ضغوطات وانتقادات من األسرة. وهذا مرتبطا بنوع المادة المخدرة التي استحوذت عليها العينة )بالحبوب المنشطة( 

باآلثار الناجمة عن التعافي وخاصة باليدين والرجلين وتأثيرها على  وعالقتها بالتصرفات الالارادية )والهيروين( وعالقتها

 .جدية المتعافي واحساسه باأللم العضوي والنفسي جراء هذه االعراض

وهذا يحكى واقع هذه األسر وتباينها بين الصدمة العاطفية المخيبة لآلمال وبين المباالتها وعدم قدرتها على السيطرة 

من االهتمام ويزعزع درجة القبول لديها حتى تصل إلى اخراجه من حسابات األسرة وانه عضو ليس  عليه وهذا يجرد األسرة
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قام بتعديل ذاته وبدأ  وإذاموجود باألسرة ويدفعوا به إلى مساعدة نفسه ومواجهة نتائج مشاكلة الصحية واالمنية والنفسية 

 سنوات.باإلحساس بالمشكلة نحن هنا للمساعدة المؤقتة وتحتاج هذه العملية إلى شهور وقد تصل إلى 

 

 البيانات األولية للمتعافي وعالقتها بمحاور الدراسة وتحليلها: .4.5

ي أتخذ ما أراه مناسباَ دون استشارة ذوي (: العالقة بين نوع المادة المخدرة والعبارة )عندما يعود المتعافي للتعاط31جدول )

 االختصاص(

 b12 Total 

 أوافق أوافق ال

 

 

 المخدرة المادة

 Count 0 5 5 المنشطة الحبوب

% of Total 0.0% 35.7% 35.7% 

 Count 0 4 4 الحشيش

% of Total 0.0% 28.6% 28.6% 

 Count 1 0 1 الكحول

% of Total 7.1% 0.0% 7.1% 

 Count 0 4 4 الهيروين

% of Total 0.0% 28.6% 28.6% 

Total Count 1 13 14 

% of Total 7.1% 92.9% 100.0% 

 

 (باإلحباط(: العالقة بين نوع المادة المخدرة والعبارة )تكرار المريض لالنتكاسة ودخوله للمستشفى مرة أخرى يصيبني 33جدول )

 b13 Total 

 أوافق ما حد إلى

 

 المخدرة المادة

 Count 0 5 5 المنشطة الحبوب

% of Total 0.0% 35.7% 35.7% 

 Count 0 4 4 الحشيش

% of Total 0.0% 28.6% 28.6% 

 Count 1 0 1 الكحول

% of Total 7.1% 0.0% 7.1% 

 Count 0 4 4 الهيروين

% of Total 0.0% 28.6% 28.6% 

Total Count 1 13 14 
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% of Total 7.1% 92.9% 100.0% 

 

ى(مرة أخر را من عودة المتعافي الى التعاطي(: العالقة بين نوع المادة المخدرة والعبارة )تتأثر األسرة كثي32جدول )  

   b16 Total 

 أوافق ما حد إلى أوافق ال

 

 

 المخدرة المادة

 الحبوب

 المنشطة

Count 0 0 5 5 

% of Total 0.0% 0.0% 35.7% 35.7% 

 Count 1 0 3 4 الحشيش

% of Total 7.1% 0.0% 21.4% 28.6% 

 Count 0 1 0 1 الكحول

% of Total 0.0% 7.1% 0.0% 7.1% 

 Count 0 0 4 4 الهيروين

% of Total 0.0% 0.0% 28.6% 28.6% 

Total Count 1 1 12 14 

% of Total 7.1% 7.1% 85.7% 100.0% 

 

 (: العالقة بين عمر المتعافي والعبارة )أشارك الفريق العالجي بوحدة الرعاية الممتدة عالج المتعافي(31جدول )

 c22 Total 

 أوافق ما حد إلى أوافق ال

 

 

 عمر

 المتعافي

 Count 0 0 2 2 عام 24 - 18من

% of Total 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 

 Count 2 3 0 5 عام 34 - 25 من

% of Total 14.3% 21.4% 0.0% 35.7% 

 Count 2 3 0 5 عام 44 - 35 من

% of Total 14.3% 21.4% 0.0% 35.7% 

 Count 2 0 0 2 عام 54 - 45 من

% of Total 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 

Total Count 6 6 2 14 

% of Total 42.9% 42.9% 14.3% 100.0% 
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 المتعافي والعبارة )هناك تواصل مستمر بين األسرة والفريق العالجي بوحدة الرعاية الممتدة((: العالقة بين عمر 33جدول )

 c28 Total 

 أوافق ما حد إلى أوافق ال

 

 

 عمر

 المتعافي

 Count 0 0 2 2 عام 24 - 18 من

% of Total 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 

 Count 4 1 0 5 عام 34 - 25 من

% of Total 28.6% 7.1% 0.0% 35.7% 

 Count 2 3 0 5 عام 44 - 35 من

% of Total 14.3% 21.4% 0.0% 35.7% 

 Count 2 0 0 2 عام 54 - 45 من

% of Total 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 

Total Count 8 4 2 14 

% of Total 57.1% 28.6% 14.3% 100.0% 

 

(: العالقة بين مدة التعاطي والعبارة )أحاول أن أساند المتعافي حتى ال يتعاطى مرة أخرى(23جدول )  

 c21 Total 

 أوافق ما حد إلى

 

 

 

 التعاطي مدة

 Count 0 3 3 سنوات 5 - 1 من

% of Total 0.0% 21.4% 21.4% 

 Count 2 0 2 سنوات 10 - 6 من

% of Total 14.3% 0.0% 14.3% 

 Count 0 3 3 سنة 15 - 11 من

% of Total 0.0% 21.4% 21.4% 

 Count 1 1 2 سنة 20 - 16 من

% of Total 7.1% 7.1% 14.3% 

 Count 0 4 4 فأكثر سنة 20

% of Total 0.0% 28.6% 28.6% 

Total Count 3 11 14 

% of Total 21.4% 78.6% 100.0% 
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 (: العالقة بين نوع المادة المخدرة والعبارة )أخشى على المتعافي أن تكون وفاته بسبب تعاطيه للمخدرات(32جدول )

 d35 Total 

 أوافق ما حد إلى أوافق ال

 

 المادة

 المخدرة

 الحبوب

 المنشطة

Count 0 0 5 5 

% of Total 0.0% 0.0% 35.7% 35.7% 

 Count 2 1 1 4 الحشيش

% of Total 14.3% 7.1% 7.1% 28.6% 

 Count 0 1 0 1 الكحول

% of Total 0.0% 7.1% 0.0% 7.1% 

 Count 0 0 4 4 الهيروين

% of Total 0.0% 0.0% 28.6% 28.6% 

Total Count 2 2 10 14 

% of Total 14.3% 14.3% 71.4% 100.0% 

 

 

 نتائج الدراسة وتوصياتها .6

 :الدراسة نتائج .1.6

بجدة بوحدة  األمل( أسرة لديها أبناء متعافين بمستشفى 33تتكون من عدد ) هاواألسرة، فنجد أنمفردات الدراسة / فيما يخص 3

مدينة جدة، وأن غالبية  –أن غالبية األسر يتبعون لمنطقة مكة المكرمة  إلىخالل النتائج تم التوصل  الممتدة ومنالرعاية 

 ومعظمهم مستواهم التعليمي )ثانوي(.المرافقين هم آباء المتعافين، 

عام(،  33 – 12عام( و) 13 – 22أن غالبية المتعافين في الفئتين العمريتين ) إلى/ فيما يخص المتعافين، فقد تم التوصل 2

 .األسرةوغالبية من المتعافين ترتيبهم )األول( داخل 

ا عن طريق )البلع(. معظم المتعافين سبق وأن تم تنويمهم / معظم المتعافين كانوا يتعاطون )الحبوب المنشطة( ويتم تعاطيه1

سنة(،  21بعدد )ست مرات فأكثر(، وأن الغالبية كانوا يتعاطون المخدرات لمدة )أكثر من  أخرىوبمستشفيات  األملبمستشفى 

 كما قد سبق لهم التوقف عن تعاطي المخدرات.

العينة هي: )أشعر  أفرادأثناء مرحلة التعافي، فنجد أن أكثر األنماط التي وافق عليها  للمتعافي األسرة/ بالنسبة ألنماط تقبل 3

( وكذلك العبارة )أتعامل مع المتعاطي %01.1بالخجل من معرفة األقارب بماضي المتعافي( والتي جاءت بنسبة موافقة بلغت )

أسرتي  أفرادالعينة هي )أرى أن  أفرادتي رفضها (. بينما أكثر العبارات ال%11في المنزل بحذر( بنسبة موافقة بلغت )

 عدم الموافقة. إلى( فقط والتي تشير %22يشعرون بالخجل بسبب وجود المدمن معهم( بنسبة بلغت )

لهم في مرحلة التعافي، فتتمثل في  األسرة/ بالنسبة لتأثير االنتكاسات والدخول المتكرر خالل فترة العالج السابقة على تقبل 2

 (.أخرىات التي حازت على أكبر موافقة من العينة وهي: )ثقتي بالمدمن المتعافي تتأثر كلما عاد للتعاطي مرة العبار
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، فنجد أن أكثر العبارات التي حازت على موافقة العينة على تقبل المتعافي األسرة/ بالنسبة لفعالية الدور العالجي في مساعدة 2

سلوكياته السلبية السابقة( والتي حازت على موافقة كاملة  إلىعليها تتمثل في: العبارة )أشعر بالخوف من االنتكاسة كلما عاد 

( %02.1بنسبة موافقة بلغت )(، وكذلك العبارة )أثق في قدرات المتعافي عند استمراره في العالج( %311العينة بنسبة بلغت )

 الموافقة العالية عليها.  إلىوالتي تشير 

/ بالنسبة لمدى تأثير استخدام نوع المادة المخدرة على درجة تقبل األسر للمتعافي، فنجد أن أكثر العبارات التي حازت على 1

كامل العينة بنسبة  ( والتي وافقت عليهاالمتعاطاةة أعباًء اجتماعية من الماد األسرةموافقة العينة عليها تتمثل في العبارة )تحملت 

 .(%311بلغت )

 بين نوعية المادة المخدرة وبين رفض او تقبل االسرة للمتعافي.من خالل جداول العالقات هناك عالقة قوية / 1

 

 التوصيات: .2.6

 الدراسة:ليها إتوصلت  التيتنطلق من النتائج  التيالتوصيات . 1.2.6

بنائهم أمتابعة  األسرةنشاء العديد من مراكز الدعم الذاتي للمتعافي في معظم المحافظات ليسهل على إالتركيز على   -3

 ي.ومشاركة الفريق المعالج الجانب العالجي للمتعاف

والتعافي وزيادة وعيهم  باإلدمانجهزة الرسمية الذات العالقة فتح قنوات التواصل مع األ إلىالسعودية  األسرةتحتاج  -2

 اإلدمان.بمشاكل 

ايجاد  أومراكز تجارة المخدرات  أو اإلدمانتعيش في بؤر  التيسر معظم األ إلنقاذتكثيف الجهود الرسمية والغير رسمية  -1

 لهم.بدائل 

 لهم. يسرهمية الدعم األأوعالجه و باإلدمانعداد منشورات ومعارض متعلقة إ -3

طريقة التعامل وكيفية تقبلهم ومتابعة المتعافين بالمستشفى فيما يخص  ألسرسريه عالجية توجه أرشادية إوضع برامج  -2

 .على المتعافي وأسرته هكاسمدى انع

 .ثر بالمجتمع ومؤسساتهتأوت ثرؤتسرة محافظة ومتدينة أالسعودية  األسرةلدينا ان  يتضح -2

 يمؤشر ايجابي لمدى اهتمام الدولة بالمتعاف يبنائهم ويعطأالمتعافين يعينهم على استمرارية دعم  ألسر الماديالدعم   -1

 .لألسرويعطى دفعه معنوية ايجابية 

 

 العامة:التوصيات . 2.2.6

على وصم  األسرة أفراد تأثيرفي المدارس لتعجيل مفهومه ولنقل حدة  اإلدمانكتب عن  أون تتضمن فصول أضرورة  -3

 بالمدمن. يالمتعاف

جهزة الدولة أمن  المعنويم عالد إلىيحتاج  مزمناً  نهم يحملون مرضاً أيوصى الباحث زيادة االهتمام بفئة المدمنين و -2

 بالمملكة. األملبزيادة المخصصات المالية لمستشفيات  والمادي

كما  التأهيل والرعايةبالمملكة واعطائهم حقهم في  األملمستشفيات برامج الرعاية الالحقة الملحقة ب تطوير وتحسين -1

 العالمية.األخرى في المملكة و التأهيلسوة بمراكز أ ينبغي

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-1-5| تأريخ اإلصدار:  الث والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الث

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                      218  

 ISSN: 2706-6495 

 
الفئات الخاصة المدمنين  يبشكل عام وذو لألبناء األسرةبحاث والدراسات العلمية حول جانب تقبل جراء المزيد من األإ -3

 .بشكل خاص

دنى لقياس مدى تحسن مستوى تقبل أالباحث بإجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية بعد ثالث سنوات كحد  يوصى -2

 التعافي.للمتعافي ومدى انعكاسها على  األسرة

 

 قائمــة المـراجـــع. 7

 العربية:المراجع . 1.7

 القرآن الكريم. -1

 صحيح البخاري. -2

على المخدرات من خالل سمات الشخصية والمتغيرات  االعتماد(. التنبؤ بالتعافي من 2132) عبد السالماألسمري،  -3

 منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. دكتوراهالديموغرافية، رسالة 

 .2عمان، ط(: االرشاد الزوجي واالسري، دار الشروق، 2133، احمد عبد اللطيف)أبو أسعد -4

 (: معركة اإلدمان التشخيص وخطوات العملية العالجية، دار وائل للطباعة والنشر،2131قاسم ) الكريمعبد ، أبو الخير -5

 .3األردن، ط

(: الشباب واالنترنت والمخدرات، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم 2132البداينة، ذياب موسى ) -6

 االمنية، الرياض.

 والتوزيع.المعارف للنشر  ار( د3003لسان العرب ) منظور،ابن  -7

االجتماعية في مجال عالج اإلدمان. مركز الدراسات والبحوث بجامعة  (. الخدمه2112) عبد ّللا عبد العزيزالبريثن،  -8

 .نايف العربية للعلوم األمنية، الطبعة األولى، الرياض

رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم  .المخدرات( المشكالت االجتماعية ألسر النزالء لقضايا 2133جليغم، هيف ماجد ) -9

 األمنية، السعودية. الرياض.

 السالمية. الكويت. والتوزيع.(: أثر المخدرات في تدمير المجتمعات، مركز وذكر للنشر 2131الحسيني، سيد فؤاد )  -11

(. تطوير سياسة وقائية لمواجهة المخدرات. ملتقى بعنوان "المخدرات والعولمة"، مركز 2111أحمد حمزة ) الحوري، -11

 .، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياضوالبحوثالدراسات 
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