
 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 



 الملخص

نحو تقويم املفاهيم واملعتقدات املرتبطة باإلدمان لدى عينه من  الراهنةتسعى الدراسة 

ع تم توزيعها عىل عينة عشوائية عىل املجتم استبانة باستخداموذلك  الكويتيأفراد املجتمع 

تنوعت عىل املستوى  الكويتيمفردة من مفردات املجتمع  796 يفومتثلت عينة الدراسة  الكويتي

 . النوع واملرحلة العمرية واملؤهل والوظيفة

 وتوصلت الدراسة الراهنة إىل العديد من النتائج أمهها:  -

 .وجود عدد من املفاهيم اخلاطئة واملتداولة عن اإلدمان وعالجه 

 جتمعية لدى أفراد املجتمع الكويتي ياجا ي ي ى حد ما حي  اجتهت يعترب اجتاه املعتقدات امل

ج اجتامعيا وبالتايل يمكانيه دجمه يف املجتمع، الدم هذه املعتقدات نحو قبول املدمن املتعايف

 الذي يساهم يف استمرار التعايف ويبعده عن مسببات االنتكاسة.

 وأوصت الدراسة يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج بعدد من التوصيات من أمهها:  -

  توعية الرتبويني واالخصائيني والطالب يف املدارس بكيفية التعامل مع الطلبة الذين لدهيم

استعداد لالنحرافات السلوكية واتباع السلوكيات اخلطرة ومنها العنف والتنمر واإلدمان، 

 الالزمة للتعامل معهم. وتزويدهم باملهارات

  يضافة نشاط مدريس يساهم يف زيادة وعي الطلبة بالسلوكيات اإلدمانية بمراحل التعليم

 املختلفة لزيادة وعى النشىء بخطورة اإلدمان وصوره املتعددة.

  زيادة الربامج اإلعالمية التي تتناول القضية اإلدمانية واملفاهيم الصحيحة هلا، وتستهدف

ملجتمع الكويتي، حتى ختفف من ضغط الوصم االجتامعي عىل األرس، مما كافة طبقات ا

 يساهم عىل سهولة طلب االرسة للمساعدة دون الشعور بحرج.



 

  قيام منظامت املجتمع املدين بدورها يف التوعية االرسية باملفاهيم الصحيحة لإلدمان وأليات

 التعامل السليم يف حالة ظهور شخص مدمن داخل االرسة.

 ة طلب األرسة للمساعدة من متخصصني يف حال الشك بوجود مدمن داخل األرسة، رضور

 للمسامهة يف مساعدته وعالجه.

  رضورة توجه الدولة بالسامح للقطاع اخلاص بإنشاء مصحات عالجية للمدمنني يف

الكويت، واملسامهة بعالجهم حتى يستطيع االنخراط بحياته بشكل سليم تقليال من اخلسائر 

 واالقتصادية عىل الدولة. االجتامعيةة والتكلف

  رضورة توفري احصائيات رسمية صحيحة عن عدد املدمنني يف الكويت والذي يساهم عىل

 معرفة آخر املستجدات يف هذا اخلصوص.

  

  



نحو سرب  عيالسحتفز الباحثني ملواصلة  التيمما ال شك فيه أن قضية اإلدمان من القضايا 

الظاهرة  انتشار تؤثر عىل التياملسببات  يفأغوارها والكشف عن جوانبها كنتيجة للتغري املستمر 

 .املجتمعات العربية وغريها يف

ومل تتوقف القضية اإلدمانية عىل مدمن املخدرات فحسب بل تطرقت ي ى أنواع أخرى 

ى حتى وصل االمر ي ى يدمان خرنواع أالقامر وأ مدمنياملخدرات وأيضا  مدمنيمن اإلدمان فهناك 

 .استخدام اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي

يال أن الوصم االجتامعي دائام ما يتجه نحو مدمني املواد املخدرة عىل وجه التحديد مع 

 . غض النظر عن باقي أنواع اإلدمان والتي ال تقل خطورة عن النوع األول

وجه اخلصوص العديد من املفاهيم واملعتقدات السلبية ولقد ساد املجتمعات العربية عىل 

عن مدمني املواد املخدرة، ومن هذه املفاهيم ما هو صائب وما هو خطأ وتعترب املفاهيم اخلاطئة 

 .هي املعول الذي هيدم نظم العالج وتعرض املدمن املعاىف ي ى االنتكاسة

عتقدات اخلاطئة ومن ثم نحو الكشف عن أهم املفاهيم وامل الراهنةوتتجه الدراسة 

تقويمها ووضع بعض التوصيات هبدف نرش املفاهيم الصحيحة عن املدمن وعالجه ووقايته من 

 .االنتكاسة

 ،مقدمة الدراسة حول خطورة اإلدمان عىل الفرد واألرسة واملجتمعيف  سبق اإلشارة

 ةووصفة ومسبباته وكذلك اجلهود املضنيتناولت اإلدمان التي  وعىل الرغم من الدراسات العديدة

 ،شكالهأبخطورة اإلدمان بكافة  اجلامهرييسبيل رفع الوعى يف  قامت هبا الدول واملنظامتالتي 

ي ى التفكك ومن الثراء ي ى  االندماجوكيف أن هذه الظاهرة قادرة عىل حتويل مسار األرسة من 



 

تزايد مستمر يتواكب مع متغريات يف  ظاهرةيال أن املالحظ أن ال ،الفقر ومن الصحة ي ى املرض

الوعى  يف الزيادة املتوقعة يقابلهالدول وتطور وسائل اإلعالم وهذا التزايد ال  وانفتاحالعرص 

 بطرق الكشف والوقاية والعالج . اجلامهريي

أكدت عىل عدد من  والتي، 2017عام  احلر يولقد أكدت دراسات عديدة منها دراسة 

ا من متكنهالتي  اخلربات والقدرات افتقادمن  أن األرسة بوجه عام تعاين املشكالت ملخصها

 التعامل مع أحد أفرادها يذا كان مدمنا ومن ثم يرتتب عىل حمدودية خربات األرسة وقوع األرسة

حمدودية خربة األرسة باملوضوع يف  أزمات ويشكاليات كربى وأرجعت الدراسة السببيف 

ه تؤهلها للتعامل مع املدمن بكافة صورالتي  التدريبية والتوعوية ي ى نقص الربامج اإلدماين

 (85، 2017، احلر ياملخدرات عىل وجه اخلصوص. ) ومدمني

تقوم به جمموعات  الذيعىل الدور  2019عام  الباحثةأجرهتا التي  كام أكدت الدراسة

واجه املدمن تالتي  واملعرفة والقدرة عىل التعامل مع املشكالت الوعيتطوير يف  دعم أرس املدمنني

نحو تقويم بعض املفاهيم واملعتقدات  الراهنة وأرسته، ومن هذا املنطلق تتجه مشكلة الدراسة

هي  اممن خالل اإلجابة عن تساؤل وهو الكويتي  املرتبطة باإلدمان لدى عينة من أفراد املجتمع

 الصحيحة لإلدمان؟ باملفاهيم الكويتي درجة وعى املجتمع

ي الكويت درجة وعى املجتمع هيمفاده ما  رئييساإلجابة عن تساؤل  نحو الراهنة الدراسة تتجه

 : ايلالتوينبثق من هذا اهلدف عدد من األهداف الفرعية عىل النحو  الصحيحة لإلدمان؟ باملفاهيم

  لإلدمان؟للمفاهيم األولية   الكويتي  املجتمع استيعابدرجة  هيما  .1

 حد ترتسخ املفاهيم الصحيحة عن عالج اإلدمان عند عينة الدراسة من أفراد املجتمع أيي ى  .2

  الكويتي؟



 اإلدمان؟ حولالكويتي  املنترشة باملجتمع املعتقدات املجتمعيةأهم  هي ما .3

حة املرتبطة الصحي باملفاهيمالكويتي  أهم املقرتحات والتوصيات لزيادة وعى املجتمع هيما  .4

 باإلدمان؟

 اهيمباملفالكويتي  قياس درجة وعى أفراد املجتمعإىل  رئييس بشكلالراهنة  هتدف الدراسة

 : التايلوينبثق من هذا اهلدف عدد من األهداف الفرعية عىل النحو  الصحيحة لإلدمان

  اإلدمان.للمفاهيم األولية الصحيحة عن   الكويتي  املجتمع استيعابدرجة  قياس .1

 املفاهيم الصحيحة عن عالج اإلدمان عند عينة الدراسة من أفراد املجتمع انتشارحتديد درجة  .2

  ؟الكويتي

 اإلدمان. حولالكويتي  املنترشة باملجتمعاملجتمعية رصد وحتليل املعتقدات  .3

لصحيحة ا باملفاهيمالكويتي  وعى املجتمعوضع جمموعة من املقرتحات والتوصيات لزيادة  .4

املرتبطة باإلدمان هبدف زيادة عدد املتعافني وضامن استمراريتهم يف التعايف واالنخراط 

 للمجتمع.

بات واألثار عىل دراسة املسب واملعريف التكنولوجيظل التطور يف  مل تعد قضية اإلدمان قارصة -

الكشف عن أهم املفاهيم اخلاطئة واملعتقدات يف  الباحثةنام تتمثل األمهية من وجهة نظر وي

قد تعوق بدورها مراحل العالج والتخلص من العادات اإلدمانية وذلك من التي  السائدة

لتعامل مع ظاهرة ا اجتاهيف  تربط بني العلوم املختلفةالتي  خالل األبحاث العلمية املتخصصة

 الدراسة.   هلذهجمتمعية بخطورة ظاهرة اإلدمان وهذا ما يمثل األمهية النظرية 



 

ين التحديد الواضح للمفاهيم واملعتقدات اخلاطئة السائدة عن اإلدمان يضع مسارا ناجحا  -

  اإلدمان.جمال يف  للربامج التدريبية والتثقيفية والعالجية أيضا

تعترب عملية تقويم املفاهيم واملعتقدات اخلاطئة الطريق الصحيح نحو توفري بيئة مناسبة  -

ها ثقافات تسودالتي  املجتمعات العربيةيف  للتعامل مع الشخص املريض باإلدمان وخاصة

وترتسخ فيها معتقدات عن اإلدمان جتعل من الشخص املريض باإلدمان شخص منبوذ 

  جمتمعيا.

 ضوء احلدود واملجاالت التالية الراهنة يف الدراسة الباحثة بإجراءقامت 

 .10/5/2020وحتى  1/4/2020الفرتة من  الزمنى: -

  .دولة الكويت املكاين: -

ية من خمتلف الطبقات واملؤهالت العلم الكويتي عينه عشوائية من أفراد املجتمع البرشى: -

 والوظيفية.

أي قياس  ،(2000،1198)أنطوان، القيمة "من  "َقيمَّ  "هو مصدر الفعل الثالثي  التقييم: -

املراد  ياجاد تعبري رقمي عن اليشء "هو و وتقدير قيمة اليشء والتعبري عن تلك القيمة عدديا  

ومن ثم فالتقييم عىل  ،(Oxford Dictionary,1997,199) تقييمه ليعرب عن كم هذا اليشء

الرغم من استخدامه يف كثري من األحيان كمفهوم مرادف للتقويم يال أنه أكثر حمدودية يف 

                             .(322، 2006، البعلبكي) معناه.



واء عىل أمهية التقييم كعملية حتقق أهدافا  متعددة س االجتامعيةورغم يمجاع الباحثني يف العلوم  -

هذه األهداف بالبحوث أم التدخل املهني أم املامرسة أم املرشوعات املنفذة، يال أهنم  طتارتب

مل يتفقوا عىل معنى واضح وحمدد ملفهوم التقييم ذاته، وفيام ييل عرض ألهم التعريفات التي 

 عرضت ملفهوم التقييم بصفة عامة.

كميته  تقدير قيمة اليشء أوعملية  "التقييم بأنه  االجتامعيةيعرف معجم مصطلحات العلوم  -

، 1993وى، )بد "أو مدى التوافق بني فكرةٍ أو عمٍل ما والقيم السائدة ،بالنسبة ملعايري حمددة

ء عملية تقييم: بمعني تقدير اليشء الذي توصلنا يليه يف ضو"كام يعرفه البعض بأنه  ،(142

 "يها كان طبيعيا  ال اعوجاج فاألهداف املوضوعة مسبقا، ثم تعديل املسار أو االستمرار فيه يذ

هنا به التقييم النهائي للمرشوع وال ينتهي العمل  ى، نعن(325، 2004)عبد اللطيف، 

ويقع التقييم  ،بالتقييم بل ينه اجب أن ينتهي بتحديد أهداف جديدة ثم نبدأ يف وضع اخلطة هلا

 االستعانة" بأنه البعض يعرفه يذ( املستقبل – احلارض –يف املتصل الزمني التخطيطي )املايض 

 التي ألخطاءا املخططون يتفادى حتى للمستقبل التخطيط يف واحلارض املايض بخربات

 .(44، 1998)العبد،  " يف يطار وضعهم خططهم املستقبليةاملايض يف وقعت

ومن ثم فان التقييم يتضمن قياسا  للنتائج املرغوبة وغري املرغوبة لعمل ما أو برنامج أو  -

 أبو)األهداف أما التقويم فهو عملية يصدار حكم عىل مدى حتقيق قق أهدافا  مرشوع حي

 .(30 ،1980حطب، 

التقويم تركز عىل النتائج واألهداف  اجتاهاتومع تعدد مفاهيم التقويم يال أن معظم  -

التي  سلسلة من األفعال وجمموعة من األنشطة البحثية واألساليب وهيواملخرجات 

 االجتامعيةو االقتصاديةهبدف حتسني الظروف  واالسرتاتيجياتتستخدم ملراجعة العمليات 

 .(khen & consulting ,2008,11)والسياسية 



 

دة،  أغلب املعاجم اللغوية عىل أن للمفهوم اتفقت :املفاهيم - : هيوثالثة معاٍن، وهي كلها جمرَّ

)هارون،  .عَرفتُه وعَقلُته وعلمتهاملعرفة، والعقل، والعلم، يقال: فهمُت اليشء، أي: 

1979،457). 

عمليٌَّة ذهنيَّة تشري ي ى جمموعة من املوضوعات أو اخِلربات، أو ي ى موضوع واحد يف وهو 

ا؛ ألنه يمثِّل  د  ا جمرَّ ا خمتلفني، وفكر  عالقته بغريه من املوضوعات، ويعترب املعنى كليًّا ألنه يمثل أفراد 

فَة السائدة يف هؤال  .(2008،17)زكريا،  ء األفرادالصِّ

ق، بمعنى ظن أو تصور أو صد اعتقداللغة من الفعل يف  تأتى لفظة معتقدات املعتقدات: -

بشكل عام التصديق اجلازم بيشء ما، ويعد اليقني واإليامن أسمى  Belief املعتقديعني و

قوم ي درجات املعتقد، ويقومان عىل تصديق جازم ال يقبل الشك، وليس من الرضوري أن

كل معتقد عىل حجج منطقية، ويرجع كثري من معتقداتنا السائدة ي ى يشء من التسليم والثقة 

 .(2013،215، الساعايت) .بام قاله اآلخرون، القدامى واملعارصون

فهو جمموعة األفكار التي يؤمن هبا الشعب، فيام يتعلق بالعامل اخلارجي والعامل فوق  أما املعتقد -

سق وتعاملها مع هذه احلياة، وهو كذلك ن االجتامعيةالطبيعي، ومتثل منظور اجلامعة يف حياهتا 

فكري يضم االعتقاد والشعائر والطقوس وغريها، يزود الشعب بأسباب اخللق واحلكمة 

 .(1982،255، املكاوي)عال. والرشد يف األف

: وتعني مادة تستخدم يراديا وتؤدي ي ى Drogueاللغة الفرنسية كلمة يف  وردت :اإلدمان -

اإلدمان يذا استعملت يف غري أغراضها الطبية بمفردها أو بخلطها، وهي تعمل عىل تغيري 

واإلدمان أيضا  حالة نفسية  ،(2018،166)خلفة، حالة أو وظيفة اخلاليا أو األعضاء

 لشهيةاويفرس بأنه  حيبني عقار وكائن  الداخيلوأحيانا ما تكون جسدية سببها التفاعل 

يشعر هبا بعض األشخاص جتاه مواد سامه، أو خمدره سبق أن التي  غري الطبيعية الدائمة



ية عادة طاغعرفوها طوعا ملا توفره من ختدير وسعادة زائله، ورسعان ما تصبح هذه الشهية 

 .(52، 2012)األصفر، الكمية املستهلكة.يف  تؤدى ي ى زيادة متنامية

الكويتية داخل دولة  هــو جممــوع عــدد األفــراد مــن اجلنســية :الكويتي املجتمع -

مشرتكة يف نظام اجتامعي يضبط  الكويت والـذين تـربطهم روابـط اجتامعيـة ومصـالح

 (15، 2018الكوح، ) ترعاهالسلوك يف ظل سلطة 

 :جزئيا أو كلياالراهنة  ترتبط بالدراسةالتي  عدد من الدراسات ييلفيام  الباحثةتعرض 

مدى تقبل األرسة للمفرج عنه يف قضايا املخدرات دراسة بعنوان: (۱۹۹۸) الغامديقدم 

بيان مدى تقبل األرسة السعودية للمفرج عنهم يف الدراسة  واستهدفت وعالقته بالعود للجريمة

 بني األرسة ومتعاطي املخدرات ومدى االجتامعيةتبني هذه الدراسة املسافة  وقضايا املخدرات، 

استخدام  ، من خاللاالجتامعياملستقبل، واعتمدت الدراسة عىل منهج املسح يف  تقبل األرسة له

تعاطي املخدرات، والعائد لتعاطيها، كام أظهرت رسة ملاالستبانة، وأظهرت الدراسة عدم تقبل األ

 ، كذلك أظهرتبالعقابوقناعة غالبية أولياء األمور  للمتعاطيالدراسة عدم تقديم أي مساعدة 

لتعاطي املخدرات، كام أظهرت الدراسة  ةالدراسة وجود عالقة سلبية بني األرسة والعلم بالعود

 )الغامدى، .لتعاطي املخدرات ةئة األرسية واحتاملية العودوجود عالقة ارتباطية سلبية بني التنش

1998 ،5) 

نحو مدمني  السعودي: اجتاهات أفراد املجتمع عندراسة ب (2020)عام حسني  كام قام

املخدرات الذين تم عالجهم من اإلدمان، استهدفت تعرف طبيعة اجتاهات أفراد املجتمع 

السعودي نحو فئة املدمنني املتعافني الذين امتنعوا متاما عن تعاطي املخدرات. وقد قام الباح  

راد فبمراجعة الدراسات السابقة، ثم وضع عددا من التساؤالت البحثية حول طبيعة اجتاهات أ

( فردا من الذكور واإلناث 100)املجتمع نحو التعافني من اإلدمان، وتكونت عينة الدراسة من 



 

من مدينة الرياض. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن ميل لدى أفراد العينة ي ى التعاطف مع من 

 (7، 2002،حسني) املخدرات. ىوا متاما من تعاطفش

 تعايفالتي يواجهها امل االجتامعيةكالت : املشحول( 2004عام )دراسة بن حسني وىف 

العوامل التي تعوق عملية يعادة التكيف عىل تعرف المن اإلدمان عىل املخدرات، التي استهدفت 

لدى املتعافني من حالة اإلدمان عىل املخدرات، وذلك من خالل استقصاء  واالجتامعيالنفيس 

آراء عينة من املدمنني املتعافني فيام يتعلق باملشكالت التي يواجهوهنا بعد فرتة العالج، والكشف 

عام يذا كانت هناك فروق بني أفراد العينة فيام يتعلق بتقييمهم خلطورة املشكالت التي يواجهوهنا، 

بقا املتغري نوع العقار املستخدم سابقا. وخلصت الدراسة ي ى رفض أرسة املدمن لعضوها وذلك ت

املتعايف من اإلدمان، حي  متيل أرسة التعايف يف هذه احلالة ي ى ممارسة العديد من األنامط السلوكية 

 السلبية جتاهه، وقد يتمثل ذلك يف ممارسة سلوكيات ترتاوح بني حالة الفتور يف العالقات

ذه له ي ى درجة نب االجتامعيةمعه، بام يف ذلك تقليل أو حجب أي نوع من املساندة  االجتامعية

 (6، 2004. )بن حسني، وحرمانه من حق االنتامء كفرد يف األرسة

الوقاية من ظاهرة يف  لألرسة الوظيفيالدور ، 2015كام تناولت دراسة بن زيتون، 

عادة ما يتخذ من أرسته نموذجا  االبنةأو  االبنن وناقشت الدراسة كيف أ ،تعاطى املخدرات

يئية هذا بخالف تأثر الفرد أيضا بالظروف الب ،وقيمها وسلوكياهتا باجتاهاهتاحيتذى به ويتأثر 

الوقاية يف  اإلاجا يومن هنا جاءت الدراسة لتبني دور األرسة  ،الذى حييا فيه االجتامعيواملستوى 

الدين، للو العاطفي، النضج العاطفيتوفري الدفء يف  تتلخصمن اإلدمان من خالل عدة حماور 

دعم األرسة من خالل يف  الوقاية من تصدع األرسة، كام تطرقت الدراسة ي ى دور املجتمع

بن زيتون، )املساعدات اخلارجية للحامية من تصدع األرسة وبالتبعية ينحراف األوالد والفتيات. 

2015 ،44) 



دى ل االنتكاسة بتفادياملساندة األرسية وعالقتها  دور ) 2015(العتيبيوتناولت دراسة 

وسطات ومت االنتكاسةحلدوث  ةاإلحصائيعينة كويتية من خالل دراسة ميدانية لقياس الفروق 

 احلاالت االنتكاسةمتنها ي ى أن من أهم مسببات يف  أبعاد الدعم األرسى، وأشارت الدراسة

كام أن  ،أو امللل االكتئابإلحباط أو الغضب أو القلق أو السلبية مثل اإلحساس با االنفعالية

كام تسهم الضغوط  ،االنتكاسةالعالقات الشخصية تعد أيضا أحد أسباب يف  الرصاعات

 االشتياقعودة املدمن ي ى تعاطى املواد املخدرة هذا بخالف عوامل يف  األخرىاالجتامعية هي 

، وناقشت الدراسة أيضا أهم عنارص الدعم املدمنةيتعرض هلا املدمن أو التي  البدنية واألآلم

 واألدائي ،واملادي واالنفعايل ،املعريفالدعم يف  والذى متثل االنتكاسةاألرسى الالزم لتفادى 

وعنارص الدعم األرسى  االنتكاسةالعالقة بني تفادى  ارتفاعوتبني من نتائج الدراسة 

 (98 ،2015)العتيبى،املذكورة.

 دور مؤسسات املجتمع ،2017تناولت دراسة حممود، املجتمعي  وعىل مستوى الدور

 تقوم الذي الدور عىل التعرف ي ى احلد من ظاهرة العود لتعاطى املخدرات، حي  هدفتيف املدين 

 أهم عىل والتعرف لتعاطي املخدرات، العود ظاهرة من احلد يف املدين املجتمع مؤسسات به

 وقد .جديد املخدرات من لتعاطي دةالعو من متنعهم التي اإلدمان من املتعافني احتياجات

 من املتعافني ملساندة املهني التدخل برامج أمهية :أمهها النتائج من جمموعة ي ى توّصلت الدراسة

 الدراسة وكشفت ثانية، مرة املخدرة املواد استخدام ي ى عودهتم عدم لضامن املخدرات؛ تعاطي

 الدمج اسرتاتيجيات دعم يف املدين مؤسسات املجتمع هبا تقوم التي املهمة األدوار من عدد عن

 مساعدة من خالهلا حتاول توظيف برامج ختطيط يف واملساعدة اإلدمان، من للمتعافني االجتامعي

 املدين املجتمع مؤسسات تلعب كذلك مناسبة، عمل فرص عىل احلصول عىل اإلدمان من املتعافني

ا مهامًّ   املجتمع قبل من للمتعافني السلبية النظرة وختفيف ،"والتثقيف التوعية" جمال يف دور 

 (144، 2017حممود، )  .معهم واملحيطني



 

يف  املخدرات مدمنيتواجه أرس التي  املشكالت( حول 2017وىف دراسة  احلربى عام )

 دمنيمتواجه أرس التي  هدفت ي ى تسليط الضوء عىل املشكالتوالتي  السعودي املجتمع

من خالل تشخيص هذه املشكالت وحتليلها، ولتحقيق هذا السعودي،  املجتمعيف  املخدرات

 كميالعىل املدخلني  االعتامدمن خالل  التحلييل الوصفيالدراسة املنهج  استخدمتاهلدف 

 حتامليةامجع وحتليل بيانات الدراسة امليدانية، وتم تطبيق الدراسة عىل عينة غري يف  والكيفي

( أرسة موزعة عىل ثالث مدن وتوصلت الدراسة ي ى 65دمنني، بلغ حجمها )قصدية، من أرس امل

ا ما منه ،املخدرات تعانى منظومة معقدة من املشكالت مدمنيالعديد من النتائج أبرزها: أن ارس 

رسمية وخلصت الدراسة ي ى رضورة تكامل اجلهود ال ،يرتبط ببنية األرسة ومنها ما يرتبط باملجتمع

يف  تساهم ،صياغة وتطبيق برامج واساليب وقائية وعالجية وتأهيلية تكامليةوغري الرسمية ل

 (12 ،2017 تقليص عدد املدمنني ودعم أرسهم.)احلربى،

 االجتامعيي ى دور الوصم  2019عام  هريديوحول دور املجتمع أيضا تطرقت دراسة 

الشخصية املضادة للمجتمع وخاصة عىل عينة من اإلناث والذكور املتعاطيات  اضطرابيف 

يف  ياالجتامعللمواد املؤثرة نفسيا، حي  أجريت الدراسة بغرض دراسة درجة وتأثري الوصم 

رة املواد املخد متعاطيالشخصية املضادة للمجتمع عند اإلناث والذكور من  اضطرابزيادة حدة 

لفتيات عىل هؤالء الفتيه وا االجتامعيتنها تفسريا ألمهية وخطورة الوصم ميف  وتناولت الدراسة

ومن أهم ما أشارت يليه الدراسة أن الفكر السابق لتحليل الصفة اإلدمانية كان يعتقد أن عملية 

اإلدمان حكرا عىل الذكور فقط يال أن الدراسات املتواصلة أثبتت خطورة اإلدمان عىل الفتيات 

ن متارس جتاه يمكن أالتي  الوصم ألشكالمتنها أيضا توصيفا يف  ناولت الدراسةبنفس الدرجة وت

الذى  نتائجها ي ى الدوريف  سواء داخل األرسة أو خارجها وكشفت الدراسة املدمنةالفتى أو الفتاه 

عىل كال من اإلناث والذكور وتأثريها عىل أولئك املتعاطني من  االجتامعيةتقوم به الوصمة 



واليأس  ةاالجتامعياألنشطة يف  االنخراطتؤدى بدورها ي ى العزلة والتجنب وعدم التي و اجلنسني

 (22، 2019، هريدي)العالج.يف  من العالج مما يؤخر التقدم

عليها فإن الدراسات  االطالعمن دراسات متكنت من  الباحثةمن خالل ما تناولته 

جماالت الكشف عن مسبباته وقياس أثر اإلدمان عىل األرسة يف  املتعددة ملجال اإلدمان قد تركزت

تناول  -ندر ي ى حد ما -الذى حيدث ٍقبل الشخص املدمن يال أنه  االجتامعيوكذلك الوصم 

اهيمه  نابعه من مفدائامهي  تنتج من الفردالتي  املشكلة من جذورها وخاصة أن مجيع الترصفات

فإنه من األمهية تناول هذه املفاهيم بالنقد والتحليل والعمل عىل تقييمها ومن  وبالتايلومعتقداته 

سعى ملفاهيم خاطئة عن اإلدمان وهذا ما ت استيعاباثم تصويبها وتوجيه اجلهود نحو الفئات األكثر 

 هذا املجال.يف  راساتنحو الكشف عنه وختتلف فيه عام سبق من د الراهنة  الدراسة

 اإلدمان:باملفاهيم الصحيحة عن  الوعيمدخل ألمهية  (أ

والوعي يف اصطالح علم «. صحوة الفكر أو العقل»أو: « الوعي هو: اإلدراك»أن 

 (644، 2009 ،بدوي) االجتامع: هو يدراك الفرد لنفسه وللبيئة املحيطة به

وملا حييط به يدراكا مبارشا، ومن ثم يعد الوعي أساس كل معرفة. وقيل: يدراك املرء لذاته 

يط به يدراك املرء ملا حي ويتضح من هذا التعريف وجود عنارص يجرائية ثالثة تكون هذا املفهوم هي

يدراكا مبارشا، ويدراكه لذاته، واندماجه مع اآلخرين. ويستعمل الوعي كذلك بمعنى املسؤولية 

 (37 ،2005 عمر،)بن  عة يف مقابل التهور واالستهتار.وااللتزام بقيم اجلام

وعى وهي التفهيم والتوضيح واإلرشاد. وهي مأخوذة من  هامصدرفالتوعية: أما 

 ،1997 )بن زكريا، الوعي: وهو احلفظ والفهم واإلدراك والعمل. واألصل يف الوعي ضم اليشء



 

وما التوعية يال ضم معلومات ي ى معلومات. وهي بمثابة يفهام الغري وحتفيظهم ما ينبغي  ،(124

 عليهم فعله ويرشادهم.

معان عديدة تستمد يف األغلب من غايتها، وهي توضيح فلها لتوعية املجتمعية أما ا

 ثل:اليشء، أو التوجيه نحو أمر مرغوب فيه من خالل القيام بمجموعة معينة من األنشطة، م

 رفت بعدة تعريفات منهاولقد عُ  ،املحارضات والندوات واملؤمترات وورش العمل

 نرش املعرفة الصحيحة حول موضوع معني ليتسنى للمتلقي جتنب الرضر أو جتنب الكارثة -

 التي قد حتدث قبل وقوعها.

  بمقتضاه.ويقناعهم به للعمل  ،جعل الناس عىل علم بأمر ما -

رتجم يف نفوس الناس، ي مالية والرتبوية اهلادفة ي ى ياجاد حس جمموعة من األنشطة التواص -

 ي ى سلوك وعمل.

 استعامل وسائل تعليمية ويرشادية حمددة لتوعية األفراد عىل تعديل سلوكهم وحتذيرهم مما -

 .قد حييط هبم من خماطر

 اجلوانببالعملية التي تسعى ي ى يكساب الفرد وعيا حول أمر ما أو أمور بعينها، وتبصريه  -

 املختلفة املحيطة هبا.

 (35 ،2019 )إسامعيل، :ييلوالتوعية بقضية اإلدمان فيام  الوعيوتتحدد أمهية 

ذلك  ةترمجو بخطورتهبل حيتاج األمر ي ى االقتناع  ،وجود اإلدمانجمرد العلم ب الوعيال يكفي  -

 سلوك عميل.  ي ى

 يفراط.، وفهمها فهام صحيحا، بال اإلدماناالستيعاب الواعي حلقائق رضورة  -

ويدراك مدى تأثري العوامل قضية اإلدمان وسبل عالجه يف  الواقع التطوراستيعاب أمهية  -

 عىل هذا التطور.اخلارجية 



راعي أحوال ت ،وفق اسرتاتيجية واضحةومتكاملة  التوعيةبرامج تكون  بأن تنظيم التوعية -

 املؤمترات.و عابرة قارصة عىل املناسبات توعية وقتية وأال تكون جمردوظروف املجتمع  األرس

بية التي والشع بحي  يستفاد من كل املؤسسات والطاقات الرسمية تنويع مداخل التوعية -

تساهم يف حتقيق هذه التوعية مثل: املؤسسات الدينية واجلامعات واملدارس واجلمعيات 

 .ة املتنوعة واملحارضاتاخلريية والربامج اإلعالمية والكتب والوسائل احلديث

 :االيت يف بقضايا اإلدمان عىل مستوى األرسة واملجتمع الوعي انخفاضإىل خماطر  الباحثةوتشري 

 وبالتايلعالج طلب اليف  تشخيص حالة اإلدمان ومسبباهتا مما يرتتب عليه التأخريف  التأخر -

 تفاقم احلالة اإلدمانية.

تتعرض هلا خالل مراحل العالج ومن ثم التي  الصعوباتعدم قدرة األرسة عىل التعامل مع  -

 توقف الشخص املدمن عن العالج وتفاقم احلالة اإلدمانية. احتاملية

ظن ومن ثم ال التعايفتتكون خالل مراحل التي  عدم قدرة األرسة عىل التعامل مع الفخاخ -

 .االنتكاسةبتامم تعاىف الشخص من اإلدمان مما قد يرتتب عليه 

ملعتقدات املجتمعية اخلاطئة عن الشخص املدمن قد يرتتب عليه شيوع بعض سيادة ا -

للجريمة وىف  تدفعهأو  االجتامعيةقد تدفعه يما للعزلة التي  املعاىفالترصفات جتاه الشخص 

 كال احلالتني العود لإلدمان.

القويم والسوى وسيادة املعتقدات الصحيحة عن هذه الظاهرة  للوعيمما يعنى أنه كام 

من  سبيل شفاء الشخصيف  اخلطرية من أمهية فإن سيادة املفاهيم اخلاطئة تعترب معوال هداما

عتقدات العنارص الرئيسية للمفاهيم وامل التايلاإلدمان ونجاح سبل دجمه باملجتمع ويوضح الشكل 



 

 الدراسةيف  قصاءواالستبالرشح والتحليل  الباحثةسوف تتناوهلا والتي  املرتبطة بقضايا اإلدمان

  الراهنة 

 
 العنارص الرئيسية للمفاهيم واملعتقدات املرتبطة بقضايا اإلدمان )من إعداد الباحثة(( 1شكل رقم )

  باإلدمان:املفاهيم األولية املرتبطة  (ب

  اإلدمان:طبيعة مشكلة هي  ( من هو املدمن وما1ب

أغلب الدراسات املتعلقة باإلدمان ومنها دراسة عبد العزيز عبد اهلل الربيثن  اجتهت

(، ودراسة محد بن حممد املنيع 2011عام ) املرشف واجلودي اهلل عبد عبداالله ودراسة ،(2012)

 بطريقة املخدرة املادة استعامل تكرار عن الناجتة احلالة"( ي ى أن اإلدمان بوجه عام هو 2019عام )

، املخدر عىل احلصول سبيل يف القهرية منها الرغبة بعدد من الصفات تتميز وهذه احلالة منتظمة

( 2006،35)الغريب، . والفسيولوجي النفيس باالعتامد يسمى ما اجلرعة، ظهور زيادة ي ى امليل

 الشخص الذى يداوم عىل تعاطى املواديف  مما يعنى أن العديد من الدراسات حددت صفة اإلدمان

 املداومة( لتعريف اإلدمان عىل أنه 2002عبد العزيز عبد اهلل عام ) اجتاهحني كان يف  ،املخدرة فقط

 حالة يف الدخول بقصد طويلة زمنية ملدة حمددة بأنشطة القيام أو،  مواد عدة أو مادةى تعاط عىل

ن م الثايني ى الشطر  الباحثةوتشري ( 16 ،2002  )الربيثن، واالكتئاب احلزن يبعاد أو النشوة من



تفق وت ،التعريف والذى أشار ي ى أن املدمن هو املداوم عىل القيام عىل أنشطة حمددة ملدة زمنية

ي ى أن اإلدمان ال يتوقف فقط عند تعاطى املخدرات ولكنه  استنادايف  مع هذا التعريف الباحثة

ب وأجهزة احلاس االجتامعييمتد ي ى اخلمور و التدخني و التلفاز واجلنس ووسائل التواصل 

صفة املداومة املرضية مما يعنى أنه ومن  اكتسبحد ذاته يدمان طاملا يف  وحتى يدمان العمل فهو

أن تلتصق صفة اإلدمان فقط بمدمن املخدرات ولكنها متتد لصفات أخرى  الباحثةوجهة نظر 

أو  يااقتصادنفسيا أو برشط أن تكون هذه املداومة فيها ما يرض بالفرد أو املجتمع صحيا أو 

 الذى أصبح غري قادر عن التوقف عنفيمكن اإلقرار بأن املدمن هو الشخص  وبالتايل، اجتامعيا

 .احدى السلوكيات الضارة للفرد واملجتمع

 مسببات اإلدمان؟هي  متى تبدأ مشكلة اإلدمان عند الشخص وما )2ب  

متى تبدأ عند مسبباهتا وو اإلدمان ظاهرة عىل التعرفالعديد من الدراسات نحو  اجتهت

ا والبحوث الدراسات تلك معظم وتعطي املختلفة، العمرية املراحل مستوى عىلالشخص   اهتامم 

 : التايلعىل النحو ب الشبا صفوف بني الظاهرة تلك انتشار ملسببات

 نحو الشباب تدفع قد التي العوامل من عدد وجود ي ى( 2010 ،سعيد ( دراسة اجتهت

 والعوامل االقتصادية، والعوامل السياسية، العوامل :العوامل تلك ومن املخدرات، تعاطي

 .االجتامعية والعوامل النفسية،

 واملجتمع واألرسة األصدقاء من كل دور عىل بالتعرف الدراسات بعض اهتمت حني يف

(، 2003 القحطاين،) دراسة :مثل، اإلدمان ثم ،التعاطي نحو والتوجه الشباب، عىل التأثري يف

 عدم أن ي ى توصلتالتي  (,Tlale & Dreyer, 2013 361) ودراسة ،)2004الرميح، (ودراسة

 والعقاب الثواب سياسة واستخدام األبناء معاملة يف املتوازن لألسلوب الوالدين أحد انتهاج

 يف الثقة وفاقدي والعجز، باإلحباط ومصابني مرتددين اجعلهم قد وترصفاهتم ملواقفهم املناسبني



 

 االنحراف ي ى يدفعهم قد ما مشكالهتم، ومواجهة املسئولية حتمل يستطيعون ال بحي  أنفسهم

وىف نفس السياق املتعلق باملشكالت األرسية وأساليب التنشئة ، املخدرات كتعاطي السلوكي

 صلة البيئية العوامل أهم من اخلاطئة الرتبية أن والبحوث الدراسات معظم  اجتهتاخلاطئة 

 ودراسة (2007  ،الغني عبدومنها دراسة ) واملخدرات الكحوليات وتعاطيهم النشء بانحراف

(Becoña, 2013 )من والتحكم املتساهلة، األنامط يف املتمثلة اخلاطئة الرتبية أنامط بعض أن 

 ي ى األبناء اجتاه فرص زيادة ي ى يؤدي أن شأنه من كافة بالنشء املتعلقة األمور يف األمهات جانب

 .والقنب التبغ يف املتمثلة املخدرات تعاطي

 أهم من باعتباره الوالدين كام تطرقت بعض الدراسات ي ى مسبب أخر أال وهو يدمان

 الوالدين أحد يكون عندما واملسكرات، املخدرات تعاطي ي ى الشباب تدفع التي األرسية العوامل

 ترصفات من به يقومون فيام تقليدهم حماولة ي ى يدفع قد ما املسكرات، أو للمخدرات املدمنني من

 الشاب استيعاب عىل يؤثر ما ملخدر الوالدين أحد استعامل أن كام  )2004 الرميح،( سيئة،

 يستعمله الذي املخدر نفس يستخدمون األطفال من( %60) أن تبني وقد املخدرات، الستعامل

 (118 ،2008  احلليم، عبد( األم أو األب

يدمان املخدرات عىل  انتشاري ى الكشف عن مسببات ( 2006 ،قدور)دراسة  اجتهتكام 

 التي وجه التحديد حي  نوه ي ى ثالث عوامل وهى عامل التوافر للامدة املخدرة بمعنى الدرجة

عىل  ولو عليها اإلقبال شيوع يف مهمًّ  عامل   تعترب املجتمع يف مرشوعة غري نفسية مادة هبا تتوافر

 تشكيل يف تتدخل التي املهمة األسباب من الثمن ، وعامل الثمن حي  يعترب .التجريب سبيل

 زيادهتا عىل بالعمل االنتشار معدالت تعديل :منها خمتلفة، بأشكال تتدخل وقد التعاطي، ظاهرة

 يكون ال مثل   الغربية، املجتمعات يف ين تقليصها والعامل الثال  هو نظرة املجتمع للعقار  يذ أو



ا حرج هناك ا، عليه اإلدمان احتامل يكون لذلك ورشبه؛ باخلمر االجتار من أبد  عىل خالف  كبري 

 (120 ،2006 ،قدور) حترم مثل هذه األفعال وجترمها قانونا.التي  املجتمعات العربية واإلسالمية

 ناوهلمتأطلعت عليها أمرين ندر إىل حد كبري التي  وىف ضوء الدراسات الباحثةومما سبق تالحظ 

 بمسببات اإلدمان ومها  ارتبطتالتي  الدراساتيف 

 حامصطل ”اإلدمانية الشخصية“يعد مصطلح و األمر األول: توافر الشخصية اإلدمانية

. ويعرب هذا املصطلح عّمن يملكون صفات شخصية معينة جتعله جمال عالج اإلدمانيف  سائدا

عرضة لإلصابة باإلدمان وبمشاكل سلوكية أخرى، منها يساءة استخدام األدوية ولعب القامر. 

وعىل الرغم من أن هذا املبدأ شائع جدا، يال أنه ليس هناك تعريف طبي أو علمي ملا يسمى بـ 

إلدمان يف أن اجممله يف  ويعرب املصطلح ”اإلدمانية شخصيةال اضطراب“ أو ”اإلدمانية الشخصية“

نفسية وال االجتامعيةاحلقيقة يتأثر بعوامل عديدة يف حياة الشخص، منها العوامل البيئية و

فإن الشخصية  الباحثةومن وجهة نظر  .والبيولوجية. وتعد طبيعة الشخصية ضمن هذه العوامل

جمال اإلدمان بمعنى أن الشخصية اإلدمانية يف  الباحثنياإلدمانية جتمل كل ما سبق واشار يليه 

أصدقاء تكسبه و واجتامعيهضوء ما يتوافر للشخص املدمن من مسببات بيئية وأرسية يف  تتكون

 مقومات الشخص املدمن.

ل اجليني احتامل أن يكون العاميف  اجلينيوتعتمد فكرة اخللل   :اجليني: اخللل  الثايناألمر 

النسبة ب يف يدمان أفراد العائلة، وكون اإلدمان عىل املواد املخدرة هو حالة مستجدة والوراثي سببا

، فقد اعتمدت الدراسات عىل حاالت يدمانية سابقة كالنيكوتني لغريها من حاالت اإلدمان

والكحول، وأثبتت الدراسات الوراثية التي تناولت اإلدمان عىل النيكوتني والكحول العالقة 

إلدمان، حي  أوضحت نتائج بعض الدراسات أن نسبة يدمان األبناء عىل الكحول يف اجلينية يف ا

العائلة املتعاطية للكحول أربعة أمثال نسبة املدمنني عىل الكحول من العائلة غري املتعاطية، كام 



 

هنم اأثبتت بأن األبناء عن طريق التبني يف العائلة املتعاطية أقل بكثري من أبناء العائلة من حي  يدم

بكاليفورنيا أن سبب اإلدمان  (UCLAم أعلن باحثون يف جامعة )1990عىل الكحول، ويف سنة 

ن وهي مسئولة ع "الدوبامني"عىل اخلمر هو وجود جينة مسئولة عن تصنيع مستقبالت مادة 

الفرح واالنبساط والنشوة، لكن هذه اجلينات تبقى يف حالة من اخلمول ما مل تنشطها عوامل أخرى 

أو لعب القامر  كاكاولدى البعض تأيت نتيجة لتناول ال "الدوبامني"تعاطي، وقد تبني أن زيادة كال

ليس  اإلدمانأو ممارسة اجلنس، وكل ذلك قد يندرج حتت مفهوم اإلدمان عامة، وهذا يدل عىل ين 

ملصنعة ا مقترصا عىل تعاطي املواد املخدرة كاخلمر واهلريوين واحلشيش وغريها من املواد والعقاقري

 واملخلقة.

 املفاهيم املرتبطة بعالج اإلدمان:  (ج

د من األمور عديف  تنحرص الباحثةتعترب املفاهيم واملعتقدات املجتمعية من وجهة نظر 

 :التايل( عىل النحو 1وفقا للشكل رقم )

 مدمن:( ترصف األرسة إذا الحظت وجود شخص 1ج

 لفهم السبل باإلدمان   واملتعلقة األرسة عىل أجريت التي والنظريات الدراسات توضح

 وملاذا السلوك هبذا التمسك يتم كيف أيضا وينام ،نيندماملاألفراد  يصبح وكيف ملاذا - فقط ليس -

 نفس هي تكون ربام االنتكاسة يف املؤثرة العوامل فإن أخرى بكلامت .االنتكاسة معدالت ترتفع

 (Kaufman,1979,50) اإلدمان ي ى الفرد تدفع التي العوامل

وبالنظر ا ى األرسة اخلليجية بوجه عام نجد أهنا تفضل التعامل مع مشكالهتا داخل 

احلدود األرسية وال تفضل السامح بالتدخل يف شؤون االرسة وهذا قد يرتتب عليه عدم البح  

 وقاية يف عن املساعدة يف كيفية الترصف مع املدمنني والتعامل معهم بطريقة ليست سليمة أو يمهال

بشكل مبارش وذلك من خالل املعاناة املستمرة من  باإلدمانالشباب واملراهقني. وتتأثر األرسة 



د تدخل وق االجتامعية االرتباطاتوالتكتم عىل سلوكيات املدمن وحتايش  االجتامعيةالعزلة 

رقب  تاألرسة أو بعض أفرادها يف صدام دائم مع املدمن نتيجة طلبه للامل وتكون األرسة يف

وخوف دائم وحماوالت مستمرة لإلنكار بسبب اخلوف من الوصم االجتامعي الذي يتسبب يف 

قطيعة بني االرسة واملجتمع ربام تتطور ا ى حد عدم زواج بنات املدمن أو طالق املتزوجات أو 

رفض األخرين مصاهرة األرسة بأي شكل. وتتضح األثار السلبية عىل أبناء املدمنني الذين 

رصاع دائم مع اصدقائهم وقد يتعرضون ملواقف حمرجة بسبب والدهم املدمن ويمتد يف  ونيكون

هذا األثر ا ى األباء الذين يبذلون قصارى جهدهم للبح  عن حلول ملشكالت أوالدهم من 

خالل  منوعالجه املدمنني، ومن ناحية أخرى قد تلعب األرسة دورا ياجابيا يف الوقاية من اإلدمان 

دوة احلسنة واحتواء مجيع افرادها وغرس الوازع الديني وتنمية الرقيب الذايت. وتفقد توفري الق

من االدمان توازهنا وتلجأ ا ى حماولة يخفاء احلقيقة وهتتز الثقة أحد أفرادها  ينعاياألرسة التي 

 ،2012 ن،اجلربيالسيطرة )املتبادلة وخيتل التوازن وتتحول ا ى حالة من الفوىض اخلارجة عن 

960) 

حني اثبتت كافة الدراسات املتعلقة بعالج اإلدمان ي ى توجيه االرسة نحو رسعة  يف

 رسعة السيطرة عىل الشخص املدمن.يف  التوجه نحو العالج من خالل املتخصصني بام يساهم

 الفرتة الالزمة لعالج املدمن؟هي  ( ما2ج

ة ل الدراسات العلميبصفتها املهنية كاستشاري عالج يدمان أن تناو الباحثةالحظت 

لفرتات عالج اإلدمان نادر ي ى حد ما، وتتوقف اخلطة العالجية ومدة كل مرحلة عالجية عىل 

املتبع يف كل مصح أو بام يسمى بمصطلحه العلمي )منزل منتصف الطريق(،  العالجياالسلوب 

عتمدة ملحي  كل مصح عالجي يتبع مدرسة عالجية خاصة وأشهرها نظام اخلطوات اإلثنى عرش ا

  بمنظمة املدمنني املجهولني فقط ولكن بمكان آمن ومغلق، كام هناك عالج بالعمل.. وغريها.



 

ثية منهجيات أخضعتها للتجربة البح باستخدامحققت نجاحات  املهنيوالباحثة بمجاهلا 

يف  تتبع احثةالبتتبعها التي  وهذه املنهجيات ،وقياس االثر وقامت بنرشها بعد خضوعها للتحكيم

 عالج اإلدمان والتي حت  يف يحدى أنواعها عىليف  تنتهجه املدارس الدوليةالتي  جمملها االسلوب

ض حسب استجابة كل مري –قد تزيد أو تقل  –دخول املريض للمصح ملدة ال تقل عن ستة أشهر 

للعالج، علام بأن مرحلة سحب السموم ال حتسب من ضمن اخلطة العالجية ويوضح اجلدول 

 .املهنيجماهلا يف  الباحثةتتبعها التي  مراحل عالج اإلدمان التايل

 ( مراحل عالج اإلدمان ومددها1جدول رقم )

 اخلطة العالجية املدة املرحلة

 كرس اجلمود واالندماج مع بقية النزالء يف املصح وقبول العالج اسبوعني األوىل

 اسابيع 5 الثانية

للسيطرة أمام املخدر مما سبب له خسائر حمورية كرس االنكار واالعرتاف بفقدانه 

ية واملادية والوظيفية أو الدراس االجتامعيةبأغلب نواحي حياته الصحية والنفسية و

 وكذلك القانونية

 زيادة الوعي بتأثري الشخصية اإلدمانية عىل سلوكياته وطبيعة مرض اإلدمان اسابيع 4 الثالثة

 يريلنفيس الداخيل للمريض وتعزيز الدافعية لديه حتى يستطيع تقبل التغبناء التامسك ا اسابيع 7 الرابعة

 اسابيع 4 اخلامسة
عالقة املدمن مع العامل اخلارجي )االرسة واملجتمع( وكيفية التعامل معهم لضامن تقبله 

 آمن دون اللجوء إىل املخدر  بأسلوبللواقع، حتى يستطيع التعايش 

 اسبوعني السادسة
معاجلة مكامن اخللل بعالقته مع ارسته واملقربني له والتي تسبب هبا خالل إدمانه 

 لضامن استمراريته يف التعايف  النشط وذلك

 مرحلة منع االنتكاسة )املتابعة( والتي تتم بينه وبني معاجلة وزمالء التعايف وتكون خارج املصح 

 : االيت الباحثةتشري إليها التي  ومن أهم املالحظات

 املدة الزمنية لكل مرحلة تتوقف عىل مدى استجابة املريض للعالج لكل مرحلة فيها. -



الفرتة الزمنية التي يكون فيها املريض داخل املصح تتوقف عىل مدى تأثر وظائف املخ باملواد  -

 املخدرة التي كان يتعاطاها.

خيص حالة ف عىل تشكام أن الفرتة الزمنية التي يكون فيها املريض داخل املصح أيضا تتوق -

املريض ما يذا كان يعاين من مرض اإلدمان فقط أو مرض النفيس آخر مصاحب له ويسمى 

 )التشخيص املزدوج(.

أمرها  عجله منيف  أيضا تالحظ أن أرسة املدمن دائام للباحثةومن خالل املامرسة املهنية 

أنه الشخص املدمن قد تم شفاؤه ووأهنا تظن أنه بنهاية املراحل املشار يليها باجلدول السابق فإن 

 اسةلالنتكواالرسية مما قد يعرض الشخص  االجتامعية ةاحليايف  االنخراطأصبح قادر عىل 

أن األفراد املنتكسني قد أقروا  2014عام  الكندري، ولقد أكدت دراسة للتعاطيثانيا  والعودة

عنى حدود الشهر تقريبا مما ي يف العالج من اإلدمان كانتيف  بأهنم قضوا فرتة زمنية قصرية جدا

 (24 ،2014، الكندريالعالج. )يف  والفرتة الزمنية املنقضية االنتكاسةوجود عالقة واضحة بني 

 عالمات تعاىف الشخص املدمن؟هي  ( ما3ج

 يف عىل الرغم من حماوالت الكثريين سواء عىل مستوى األطباء أو املعاجلني أو الباحثني

 مل - الباحثةحدود يطالع يف  –جمال اإلدمان الوصول ي ى يجابة واضحه هلذا التساؤل يال أهنم 

 مرتبطمثله مثل اإلصابة باإلدمان  التعايف من اإلدمان وذلك ألن ،من حتديد يجابة معينة يتمكنوا

 :بالكثري من العوامل التي ختتلف من شخص آلخر، ومن أهم هذه العوامل

 .حي  ختتلف طرق وأساليب العالج باختالف الفئة العمرية السن: -

وهذا  .: كلام ساءت احلالة النفسية للمدمن كلام كان العالج أصعباحلالة النفسية للمدمن -

 أن غالبية املنتكسني من أفراد العينة يعنونيف  السابق ذكرها الكندريأيضا ما أكدته دراسة 

  .التعايفحالة  استمرارنفسية حالت دون  اضطراباتمن 



 

ختتلف مدة وأسلوب العالج بني حديثي اإلدمان واملدمنني لعدة ال حي   :فرتة اإلدمان -

 ، واالختالف فقط يكون بمدى اخلسائر التي تكبدها املدمن خالل فرتة التعاطي.سنوات

حي  أن اإلرادة ال دخل هلا بموضوع اإلدمان واالستمرارية بالتعاطي وذلك ما  اإلرادة: -

اج ولكن بعد العالج حيت ،الدراسات بأن اإلدمان مرض بيلوجي وال دخل له باإلرادة اثبتته

 .التغيري واالستمرارية بالتعايف لإلرادة حتى يستطيع امليض قدما يف الربنامج

 بانخراطمن اإلدمان، حيث أنه  التعايفأحد عالمات  التعاطيوال يعد جمرد التوقف عن 

مى من وجهة تسالتي  إظهار عدد من السامت اإلجيابيةيف  يبدأ جيالعالالربنامج يف  الشخص املدمن

عد أن كان ب "أن يتحول لشخص يتحدث بلباقة وبطريقة مفهومة "نظر املعاجلني )الفخاخ( ومنها 

ام ما أن يقدم دائ "،يتحدث بطريقة غري مفهومه نظرا لوقوعه حتت تأثري املادة املخدرة أو اخلمور

، وذلك بعد أن كان يبتعد عن "قديم النصيحة ألصدقائه القدامىيبهر من حولة ويسعى لت

للامل ويتحاشى احلديث عن  واحتياجهاجللسات العامة ودائم التحدث حول طلباته اخلاصة 

أحد هذه الفخاخ ويظنون من جانبهم أن الشخص قد يف  وقد يقع أفراد االرسة ،اإلدمايناملوضوع 

إال أنه فعليا قد توقف عن اإلدمان النشط ولكنه من السهل أن يعود ثانية بمجرد  التعايفيف  بدأ

 ال حتتملها قدرته عىل التوقف. التي  تعرضه ألحد املشكالت

 ؟التعايفيف  واجبات األرسة إذا بدأ الشخص املدمنهي  ( ما4ج

 يف ا الشخصالحظه العديد من املعاجلني أنه يذا بد والذيمن الشائع عند ارس املدمنني 

 تتجه نحو فبعض االرس التعاطيوضع خطة ملكافأته عىل توقفه عن يف  فإن األرسة تبدأ التعايف

ه فرصة من االرس تسعى لتوفري فرصة عمل والثالثة توفر ل الثاينتزويج الفتى أو الفتاه والصنف 

ه ي ى هذا بأودت التي  والبعد عن أصدقاء السوء واملشاكل االرسية االستشفاءللسفر وبغرض 



االرسية  املشكالتيف  االرسة ويغراقهيف  رشاكه كعنرص بناءاالطريق أما الصنف الرابع فرتى أن 

  .نفسهيف  قد يكون عامل جيد إلكسابه الثقة

 يةالناحمن الناحية النظرية يال أنه من  ياجا يوين كان كل ما سبق من مكافأت وهدايا أمر 

أن يف  (2015 ،العتيبيوالوراد بدراسة ) الباحثةالعلمية قد حيدث أثرا عكسيا وذلك ما تتفق معه 

 أو(سلبية انفعالية حاالت املرء فيها يتعرض التي املواقف متثلوالتي  سلبيةال نفعاليةاحلاالت اال

 تتزامن أو تسبق يلخ، ...وامللل واالكتئاب والقلق والغضب باإلحباط يحساس مثل) سارة غري

 الشخصية العالقات يف الرصاعات تسهمكام ، ةاالنتكاس أسباب كبوة من أو زلة حدوث مع

 األزواج،  نيب رصاعاتال تتضمن التي الرصاعات وهذه االنتكاسةحدوث يف  بنسبه عالية املتبادلة

 والتوتر الغضب حترك الرصاعات تلكف العمل ؤساءر و وزمالء ةرساأل وأفراد واألصدقاء،

وهذا (، 21، 2015)العتيبى،.عنها أقلع قد نكا التي املادة من جرعة لتعاطي خطرا عامال وتشكل

 ما ينطبق عىل فكرة الزواج أو توفري فرصة العمل للشخص املدمن الذى بدأ الباحثةمن وجهة نظر 

يتعرض هلا من هذين األمرين خالل هذه املرحلة قد تكون التي  فإن الضغوط ،التعايفمرحلة يف 

 والعودة ي ى اإلدمان. لالنتكاسةكافية 

لبعض املشكالت األرسية ومطالبته بإاجاد حلول ليف  وفيام خيص يرشاك الشخص املتعايف

فعه من شاهنا قد تدالتي  والتوترات االجتامعيةمنها فهذا يعرض الشخص للعديد من الضغوط 

كون يف  معها العديد من الدراسات واتفقتإلدمان وهذا ما أكدته الدراسة السابقة للعودة ل

 . واالنتكاسةاملشكالت األرسية أحد أهم دوافع اإلدمان 

فمن وجهة النظر العالجية فهذا يمكن  االستشفاءكام أن توفري فرصة للسفر بغرض 

كون قابة املطلوبة وذلك حتى ال ياألو ى من العالج برشط توافر سبل الر السنةحدوثه بعد مرور 

 كام سبق الذكر سابقا. االنتكاسةيف  ذلك مسببا



 

 الفلسفة العالجية أمورا خاطئة لكوهنا تتعارضيف  ومما سبق فإن اإلجراءات السابقة تعد

 مع أسلوب يعادة التهيئة والدمج.

 املجتمعية املرتبطة باإلدمان  د( املعتقدات

موروثات احتلت عقول الناس وشغلت حياهتم، وشغفت هبا  املجتمعيةاملعتقدات تعترب 

نفوسهم وملكت قلوهبم وصارت معتقدات، وأضحى التسليم هبا واخلضوع حلكمها من 

املسلامت والبدهييات التي ال يمكن أن يرقى يليها الشك، وقد أخذت هذه املعتقدات سبيلها ي ى 

رها الطويل، يف تعاقب األجيال وتداول قلوب الناس ونفوسهم، عامتهم وخاصتهم، منذ بداية عم

 ،2006 )خليل، األزمنة حتى رسخت يف الوعي وأصبحت جزءا  هاما  من الوجدان الشعبي.

199)  

وتقرر النظرة السوسيولوجية للمعتقدات الشعبية أن تلك املعتقدات توجد يف بيئة 

أنا  عن ال تقل ش -يذن-فاملعتقدات اجتامعية، حيملها ي ى حد كبري نوع من التنظيم االجتامعي، 

الدين أو السياسة أو الفن، أو الفنون املادية.. الخ، ومع ذلك فقد تظهر أنساق االعتقاد املتباينة يف 

صورة يشارك فيها اجلميع، ويبدو فيها الرتابط الداخيل، وهذا ما اجعلها مألوفة بدرجة تؤهلها 

 (258 ،1982 املكاوي،) سلوك.لالستئثار بالدراسة كنمط مميز من أنامط ال

يمكن القول ين املعتقد الشعبي هو موروث ثقايف يقوم عىل التصديق اجلازم واليقني و

احلاسم يف يشء ما، برصف النظر عن مدى منطقية ذلك اليشء أو عقالنيته، ويرتسخ املعتقد 

فكر األفراد  قوية عىل« سلطة»الشعبي يف وعي الناس نتيجة تقادمه الزمني، بحي  أصبح يشكل 

كامن يف صدور الناس غري أنه يتجىل يف املامرسات املجتمعي  أو وسلوكهم، واملعتقد الشعبي

 (22 ،2013 )عبد العظيم، .املتنوعة االجتامعيةوالطقوس 



دمان الزمت ثقافة اإلالتي  ولقد سادت املجتمعات العربية وغريها العديد من املعتقدات

ته وعىل ناحية املدمن وأرس االجتاهاتى أصبحت متثل بوصلة وترسخت بالفعل هذه الثقافة حت

رة من صو بأي االجتامعيمنع الوصم  اجتاهيف  تدفعالتي  الرغم من ظهور العديد من النظريات

ى جمال اإلدمان ومسبباته، مما يعنيف  العلمية وخاصة االكتشافاتالصور وتالزم معها العديد من 

التي  املجتمع ومعتقداته يال أن الوضع الراهن يؤيد وجود عدد من الظواهر اجتاهاتحتول 

 تستوجب الدراسة العلمية منها:

كام  ،زواج الشباب / الفتاه ألنه كان يوما مدمنا  متعافيا   ما يعوق عملية الزواج: مثل صعوبة  -

 الطالق أولأن ، أو من اإلدمان تنازالت عند الزواج املعاىفاجب أن تقدم الفتاه / الشاب 

احللول يذا رجع الزوج أو الزوجة ي ى اإلدمان النشط وذلك حفاظا عىل كيان األرسة 

 . واألوالد

شاب ال استمرار ما يعوق احلصول عىل العمل للشخص املدمن حي  يرى البعض صعوبة -

 الوظيفة.يف  أو الفتاه الذين سبق هلم اإلدمان

مع األشخاص  االختالطيفضل عدم مثال  للشخص املدمن:املجتمعي  ما يعوق االندماج -

سلوك املدمن يؤثر عىل املقربني له أو  أفراد األرسة باقياملتعافني من اإلدمان خوفا عىل 

عاطى من كان يتأو أن  فيترصفون بسلوكيات مشاهبة لسلوكياته وين مل يتعاطوا مادته

  ى وين تعاىف.فاته حتاملخدرات بطبيعته منحرف سلوكيا وعدواين فيجب أخذ احلذر جتاه ترص

 أ( منهج الدراسة: 

وأكثرها  البح  مناهج أشهر من يعترب والذي االجتامعيأتبعت الباحثة منهج املسح 

 موضوع عن البيانات واملعلومات من الكثري يوفر وأنه خاصة الوصفية، الدراسات يف استخداما  



 

 مكان ويف معينة مجاعة يف موجودة لظاهرة عامة دراسة عن عبارة بأنه املسح ويعرف، الدراسة

 تدرس اهنا كام ،املايض هذا يف والتعمق املايض تأثري يف اخلوض دون احلارض، الوقت ويف معني

 مجع يتم االجتامعي املسح ويف .جمرياهتا عىل والتأثري فيها الباح  تدخل دون هي كام الظواهر

 حي  الشامل املسح :مها رئيسيني، نوعني االجتامعية واملسوح البح  جمتمع من مقننة بيانات

 أكانت سواء البح  وحدات مجيع من املدروسة الظاهرة جوانب حول شاملة معلومات جتمع

  الراهنة. جلمع بيانات الدراسة الباحثةبعته توهو ما أ بالعينة، واملسح مجاعات أو افرادا  

 الدراسة:ب( جمتمع وعينة 

 استجابت الكويتي التي مفردة من مفردات املجتمع 796حتدد جمتمع الدراسة من 

 تقسيامت عينة الدراسة: التايلبنرشها ويوضح اجلدول  الباحثةقامت التي  لالستبانة

 796( حتليل عينة الدراسة وفقا للعالقة بقضية اإلدمان والنوع    ن = 2جدول رقم )

 العالقة بقضية اإلدمان

 إناث ذكور

 إمجايل
النسبة إىل 

 % ع % ع اإلمجايل

 5.28 42 76.19 32 23.81 10 من أرس الفتيات املدمنات .1

 13.57 108 50.00 54 50.00 54 من أرس الفتيه املدمنني .2

 5.28 42 57.14 24 42.86 18 اإلدمان متعافية منمتعايف /  .3

 1.26 10 60.00 6 40.00 4 . معالج لإلدمان4

 24.37 194 48.45 94 51.55 100 من املهتمني بقضايا اإلدمان  .5

 50.25 400 45.00 180 55.00 220 غري املهتمني بالقضية اإلدمانية. 6

 100.00 796 48.99 390 51.01 406 إمجايل



( %810.) دكتوراه، ومحلة المن ( %6عينة الدراسة عىل ) اشتملتفلقد  :العلمي لمؤهللووفقا 

( من محلة %16.1و) ،( من محلة البكالوريوس / الليسانس%57.5ماجستري، و)محلة من 

( من محلة املؤهالت األخرى كام يبينها الشكل %9.5كام تضمنت العينة نسبة ) ،الثانوية العامة

 (:2رقم )

 ( حتليل عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي2شكل رقم )

( من املرحلة %7.5تنوعت العينة حي  اشتملت عىل نسبة ) فلقد :العمرية وعىل مستوى املرحلة

( من %22.1عاما، وكذلك تضمنت نسبة ) 35-25( من %21.1و) ،عاما 25العمرية أقل من 

 (%21.9وأخريا نسبة ) 55-46املرحلة العمرية من يف  (%27.4، هذا باإلضافة ي ى )36-45

 (3. وهذا ما يوضحه الشكل رقم )عاما 55املرحلة العمرية أكثر من يف 

 ( حتليل عينة الدراسة وفقا للمرحلة العمرية3شكل رقم )

 للمرحلة العمريةتحليل عينة الدراسة وفقا ( 3شكل رقم )



 

( من األساتذة اجلامعيني، %5.8فلقد تضمنت عينة الدراسة ) :والوظيفي املهنيوعىل املستوى  -

( من رجال الرشطة %1.3( من املهندسني، باإلضافة لنسبة )%9( من األطباء، ونسبة )%2ونسبة )

( من املوظفني بالقطاعات املختلفة %56.3كام تضمنت ) ،( من رجال اجليش%1.3ونسبة )

للتنوع  واستكامل ،رجال وسيدات األعامل ( من%10.1بدولة الكويت، هذا بخالف نسبة )

( من أصحاب املهن ويوضح %14.3لعينة الدراسة فلقد تضمنت العينة نسبة ) واملهني الوظيفي

 ( 4الشكل رقم )

 ( حتليل عينة الدراسة وفقا للوظيفة4شكل رقم )

 احثهكاستشاري عالج ادمان وب الباحثةختصص  وهيوحي  تعترب جمموعات دعم أرس املدمنني  -

عينة الدراسة مكونة من  جاءتفلقد  الوعيجمال اإلدمان أحد العوامل املؤثرة عىل درجة يف 

( ممن مل يسبق هلم حضور %70.6ونسبة )( حرضوا جمموعات دعم أرس املدمنني 29.4%)

 املجموعات.مثل هذه 

ل مل لبيان مدى متتع كضوء ما سبق عرضه من عوايف  وسوف يتم عرض نتائج الدراسة

 . الصحيحةبقضايا اإلدمان ومفاهيمه  الكايف بالوعيفئة من الفئات املذكورة 

 تحليل عينة الدراسة وفقا للوظيفة( 4شكل رقم )



 الدراسة:ج( أداة 

 (*):التايلرئيسية عىل النحو  تمخسة جماالمكونه من  استبانةقامت الباحثة بتصميم 

 ،أشتمل عىل حرص بيانات العينة وفقا للنوع والذي البيانات األساسية بعنوان األول:املجال   -

 والعالقة بالقضية اإلدمانية. ،الوظيفة ،العمر، املؤهل

املفاهيم األولية عن اإلدمان من حي  من هو املدمن ومتى تبدأ املشكلة  بعنوان :الثايناملجال  -

اإلدمان  يف للوقوع الرئييسأكثر الفئات املعرضة لإلدمان، وما هو السبب هي  اإلدمانية، ومن

 من متعدد. االختيارولقد تم صياغة التساؤالت بنظام  ،طبيعة مشكلة اإلدمانهي  وما

الشكل  يف املفاهيم املرتبطة بعالج اإلدمان حي  تناول كام سبق اإلشارة تناول :املجال الثالث -

 الفرتة الالزمةهي  ( ما هو دور االرسة يذا الحظت وجود مدمن داخل األرسة، وما1رقم )

عىل  التعايفواجبات األرسة يذا ظهرت عالمات هي  ، وماالتعايفعالمات هي  للعالج، وما

 من متعدد. االختيارالشخص املدمن وأيضا تم صياغة التساؤالت بأسلوب 

ساؤالت ت ثاميناملعتقدات املجتمعية املرتبطة باإلدمان وتناول عدد  بعنوان املجال الرابع : -

املدمن  الشخصيف  العبارات نحو قياس وجهة نظر املجتمع هتواجت اخلاميسبأسلوب ليكارد 

 وأليات التعامل معه.

 :صدق وثبات األداةد( 

 االستبانةبعرض  ةالباحث صدق املحتوى( قامت) الدراسة داةأل الظاهريق الصد من للتحقق -

 الذي للبعد الفقرات وذلك للتأكد من مناسبة( *)املحكمني من عدد عىل صورهتا األو ىيف 

                                                           

 استبيان الكشف عن انتشار مفاهيم اإلدمان: مطبقة على عينة من المجتمع الكويتي( 1مرفق رقم ) - *
  ( قائمة المحكمين2مرفق رقم ) - *



 

ضوء يف  الباحثةوقامت  الفقرات، ووضوح فقرة لكل اللغوية الصياغة وسالمة ودقة حتته تندرج

يف  الستبانةاالتغذية املرتدة من السادة املحكمني بتصحيح األداة وضبط الصياغة وذلك لتخرج 

 .تم العمل هباالتي  صورهتا

ط بنرشها من خالل الراب االستبانةبعد تدقيق  الباحثةقامت  -

(https://forms.gle/q68wXXGhwu21SQbM8 ) ودعوة عينة الدراسة خالل الفرتة من

  2020-5-2ي ى  26-4

اخ معامل املصداقية ألفا كرونب احتسابالداخلني تم  واالتساقمدى توافر الثبات  الختبار -

(Alpha-cronbach) اإلحصائيالربنامج  باستخدام (SPSS.21)  املصداقية  اختباروتم يجراء

يف  (0.85و 0.7بني )جلميع حماورها وجاءت النتائج  لالستبانةعىل يجابات املستجيبني 

 للتعميم.وقابلية النتائج  االستبانةيعنى ثبات  مما الدراسةأغلب جماالت 

  الدراسة:نتائج  (أ

 نتائج املحور األول واملتعلق باملفاهيم األولية عن اإلدمان 

نة عي اجتاهاتأثارت الباحثة التساؤل األول لعينة الدراسة حول من هو املدمن وجاءت 

من أصبح غري قادر عىل التوقف عن تعاطى "( لتشري ي ى أن املدمن هو %43.9الدراسة بنسبة )

 من أصبح غري قادر عىل التوقف عن يحدى"وهو  التايل االختياروحصد  "املواد املخدرة 

من " وهي االختيارات باقي( وحصدت %40.7نسبة ) "السلوكيات الضارة بالفرد أو املجتمع

 جاباتاست"داوم لفرتة طويلة عىل تعاطى املواد املخدرة، من تناول جرعة واحدة من املواد املخدرة 

 .ضعيفة من عينة الدراسة



( فقط من عينة الدراسة عىل وعى باملفهوم الصائب %40.7) ونخلص مما سبق أن نسبة

 اداعتياملواد املخدرة ولكنه ويتطرق ي ى  استخدامفقط عىل سوء  ينطويلإلدمان والذى ال 

 به تؤثر سلبا عىل صحته الشخصية واملحيطنيالتي  الشخص بشكل مريض ألى من السلوكيات

ووسائل  ةاإللكرتونياملريض عىل االلعاب  تيادكاالعوكذلك املجتمع وتسبب له خسائر حمورية،  

ان انطبقت عليه معايري تشخيص االدمان كام أقرته منظمة  –التواصل االجتامعي فإهنا تعد يدمانا 

و كذلك تعاطى اخلمور بشكل ال يمكن التوقف عنها يعد يدمانا هذا بخالف  -الصحة العاملية 

السلوكيات اخلطرة، فإهنا متثل حاالت يدمان  يدمان اجلنس أو التدخني والتطرف والكثري من

 وليس فقط يدمان املواد املخدرة.

ضمن حمور املفاهيم األولية عن اإلدمان البح  حول مدى يملام  الثاينوتناول التساؤل 

لدراسة حي  عينة ا استجاباتعينة الدراسة بمتى تبدأ مشكلة اإلدمان عند الشخص ولقد تباينت 

يب الرتتيف  وتاله "جمرد تعاطى الشخص للمخدر" اختيار( %42.7املرتبة األو ى وبنسبة )يف  جاء

ال  (%20.9وىف املرتبة الثالثة بنسبة ) "يدمانيهنتيجة لوجود شخصية " اختيار( %33.7بنسبة )

 "يذا كان أحد الوالدين مدمنا  " اختيار( %2.8أعلم وأخريا وبنسبة )

 دمانيهيإلدمان تبدأ عند الشخص كنتيجة لوجود شخصية ومما سبق وىف ضوء أن مشكلة ا

( واإلجابات اخلاطئة بلغت %33.7يتضح أن نسبة اإلجابة الصحيحة لعينة الدراسة بلغت )

(66.3%.) 

بة أكثر الفئات املعرضة لإلصاهي  من"حول  استفسارانفس اإلطار يف  الباحثةكام طرحت 

س نفيف  أن اإلدمان يصيب الفتاه والفتى اجتاهيف  %90.7بنسبة  االستجابات وجاءت "باإلدمان

لكويتي ا وهذا ما أقرته نتائج البحوث العلمية مما يدلل عىل وعى املجتمع ،متفاوتة الوقت ولكن بنسب

 من النوعني. ألينفس الوقت دون حتيز يف  اإلدمان عىل الفتيات والشباب بخطورة



 

 ستجاباتالإلدمان فإن  الرئييسبالسبب املجتمعي  عىل درجة الوعى الباحثةوتأكيدا من 

( نحو أن %36.4بنسبة ) اجتهتشتى حي   اجتاهاتيف  تنوعت االستفسارعينة الدراسة هلذا 

 الديني( نحو أن قلة الوازع %18.3نسبة ) واجتهت ،لإلدمان هو أصدقاء السوء الرئييسالسبب 

لإلدمان هو  الرئييسأن السبب يف  (%13.8أخر بنسبة ) اجتاهوتال ذلك  ،هو املسبب لإلدمان

( %6.5(  كان مسبب التفكك األرسى، وبنسبة )%12.1) ، وبنسبة قريبة من ذلكاجلينياخللل 

 كانت الرتبية اخلاطئة، وبذلك وىف ضوء أن اإلجابة الصحيحة وفق نتائج البحوث العلمية والطبية

بة اإلجابة فإن نس اجلينياخللل  لإلدمان هو الرئييسأكدت عىل أن املسبب والتي  جمال اإلدمانيف 

 (.%13.8الصحيحة بلغت )

 عاباستيوبنهاية حمور املفاهيم األولية عن اإلدمان طرحت الباحثة تساؤال حول درجة 

( من عينة الدراسة نحو أن اإلدمان مرض %75.4) واجتهعينة الدراسة لطبيعة مشكلة اإلدمان 

مما يعنى أن  ،ا يؤكده خرباء عالج اإلدمانولكن يمكن عالجه وهذا م لالنتكاسةمزمن قابل 

النسبة العظمى من عينة الدراسة عىل وعى بأن اإلدمان مرض مزمن حيتاج لفرتات طويلة من 

وهذا ما يؤكد صحة التشخيص القائم عىل أنه  لالنتكاسةوكام أنه قابل للعالج فهو قابل  العالج

  لتايلانحرف، وهذا ما يوضحه اجلدول فهو مرض أقرب منه ي ى السلوك امل وبالتايل جينيخلل 

 ( نسبة اإلجابات الصحيحة لعينة الدراسة حول املحور األول3جدول رقم )

 اإلجابات اخلاطئة % اإلجابات الصحيحة % املوضوع

 59.3 40.7 ؟من هو املدمن

 66.3 33.7 متى تبدأ مشكلة اإلدمان عند الشخص؟

 9.3 90.7 نباإلدماأكثر الفئات املعرضة لإلصابة هي  من

 86.2 13.8 لإلدمان الرئييسما هو السبب 

 24.6 75.4 طبيعة مشكلة اإلدمان؟هي  ما

  50.86 املتوسط العام لإلجابات الصحيحة



 
 

  املتعلقة بعالج اإلدمانواملتعلق باملفاهيم  الثايننتائج املحور 

املدمن وارسته وتتعرض حياة الشخص يف  تعد مرحلة عالج اإلدمان من املراحل احلرجة

قد  ايلوبالتقد هتدد نجاح عملية العالج التي  خالهلا االرسة للعديد من املشكالت والتقلبات

من  ارهااختبعدد من املفاهيم بغرض  الباحثةومن هنا ساقت  لالنتكاسةتعرض الشخص املدمن 

 :ييلة الدراسة وجاءت النتائج كام وجهة نظر عين

عند أحد أفرادها فام  يدماينيذا الحظت األرسة وجود سلوك  "جاء التساؤل األول حول 

أن العالج يمكن "( من العينة لصالح خيار %4.53يجابات نسبة ) وجاءتهو رد الفعل املتوقع 

والذى  الثاينحني حصد اخليار يف  الدراسة ومراقبته أينام ذهب، استكاملمن خالل منع املدمن من 

أن العالج يمكن أن يتحقق من خالل حبس املدمن داخل املنزل لفرتة من الزمن حتى ""يف  متثل

( نحو خيار تزويج %1.51نسبة ) واجتهت ،(%8.82نسبة ) "يتخلص من السلوكيات اإلدمانية
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درجة الوعى بالمفاهيم األولية الصحيحة عن 
اإلدمان



 

ه من عين االجتاهاتاملدمن حتى يتحمل مسئوليات احلياه وينرصف عن اإلدمان، وجاءت أقل 

نسبة الغالبة ال واجتمعت "تسهيل مهمة تعاطيه حتى ال يسبب فضيحة لألرسة"الدراسة نحو خيار 

 عالجيف  ( جتاه أن مجيع الوسائل واخليارات السابقة غري جمدية%84.89من عينة الدراسة )

ن بأن عالج اإلدما الكويتي  اإلدمان مما يؤكد درجة عالية من الوعى عند عينة الدراسة من املجتمع

عالج اإلدمان لتقديم املشورة والربامج يف  خالل التوجه صوب املتخصصني ال يتحقق يال من

وفق النظم العاملية املتبعة. كام انه من املالحظ ارتفاع نسبة الوعي عند عينة الدراسة ألهنم من يما 

سبب غري جمدي بالعالج ب رما ذكاو املدمنني املتعافني( أي اهنم عىل علم ودراية بأن كل  ،من )االرس

ا عانوه من مشاكل مع املدمن والتي تغريت بعد العالج، والرشحية التي تليها فهم من م

 )املتخصصني واملهتمني بقضايا اإلدمان( فهم عىل دراية وثقافة وعلم بطبيعة املرض. 

الفرتة الالزمة لعالج املدمن هي  كثريا ما تواجه الشخص املدمن وأرسته مشكله: ما

أيام  10-7( نحو أن العالج يرتاوح من %0.67ينة الدراسة بنسبة )ع اجتاهتقريبا؟ ولقد جاء 

( لصالح أن فرتة العالج متتد ي ى أسابيع وال تستلزم املتابعة، وجاءت %0.50وجاءت نسبة ) ،فقط

ولكن  ،(%63.6النسبة الغالبة لصالح أن فرتة عالج اإلدمان حتتاج ي ى أشهر مع املتابعة الدورية )

لصالح عدم العلم بالفرتة الالزمة لعالج اإلدمان وين كان  اجتهت( %35.77املالحظ أن نسبة )

املرجح عند املعاجلني ووفقا للربامج العالجية املوضوعة هو أن عالج اإلدمان حيتاج ألشهر  الرأي

 لكويتي ا فيمكن القول بأن النسبة األغلب من عينة الدراسة املمثلة للمجتمع فبالتايلمع املتابعة 

اية كافية بالفرتة الالزمة لعالج اإلدمان. وهذا يرجع ألنه نسبة من املشاركني بالعينة هم من عىل در

من حرض اجتامعات أو حمارضات هبذا اخلصوص وكذلك املدمنني واملعاجلني واملهتمني وأرس 

 بالعينة. املتعافنيمشاركة بعض من املدمنني 



وحتى تستطيع األرسة أن تتجاوز فرتة العالج فمن الرضورة بمكان أن تكون عىل دراية 

تساؤال  لباحثةاومن هنا طرحت  ،حتى تتجنب ما يسمى بالفخاخ النفسية التعايفكافية بعالمات 

والحظت  "من عالمات تعاىف الشخص من اإلدمان النشط من وجهة نظر عينة الدراسة"حول 

ص أن يتحول املدمن لشخ"أراء عينات الدراسة حي  حصدت سمة يف  وتباينهنا تنوع  الباحثة

يبهر من  أن يقدم دائام ما"وحصدت سمة  ،(%2.76نسبة ) "يتحدث بلباقة وبطريقة مفهومه 

أن يتوقف عن "وجاءت سمة  ،(6.28نسبة ) "حولة ويسعى لتقديم النصيحة ألصدقائه القدامى

حني أقرت نسبة يف  ( من عينة الدراسة%25.88ة )األفضل عند نسب االختيار "التعاطي

ام األفضل، كهي  اخليارات السابق اإلشارة يليها بأي( من عينة الدراسة بعدم العلم 21.36%)

( من العينة أن مجيع ما سبق من خيارات يعترب خطأ من وجهة %10.30أكدت نسبة )

ينة الدراسة لصالح أن مجيع ما ع اختيارات( من %33.42،اخريا جاءت النسبة األعىل ) ،نظرهم

املفاهيم  بأن من الباحثةسبق من خيارات يعترب صحيح ومن سامت تعاىف املدمن. وهذا ما تؤكده 

حي  أن االعتقاد اخلاطئ باملجتمع بأن املدمن بمجرد توقفه عن التعاطي، يستطيع القيام  ،اخلاطئة

ل ىل املدمن املتعايف يف التدخل حلبكل ما ذكر باحللول أعاله، فاألرسة تستطيع أن تعتمد ع

املشكالت داخل األرسة ولكن حدود بسيطة تعتمد عىل الفرتة التي بدأ هبا بالعالج، وذلك بسبب 

وعيه وسلوكه اجلديد وكذلك فهمه وقدرته واتزانه النفيس عىل حل املشكالت بأسلوب علمي 

حدود معينة تعبري ولكن أيضا بونفيس معقول، كام ُيالحظ تغيري سلوكه وشخصيته وقدرته عىل ال

فقط. أما فيام خيص تدخله ملساعدة أصدقائه املدمنني أو املتعاطيني فهذا ليس للمدمن املتعايف دور 

فيه والن هذه اخلطوة تعترب من العوامل عالية اخلطورة عليه وقد اجره لفخاخ نفسية التي قد تؤدي 

مرار الباحثة بأنه حتى يستطيع املدمن االست ي ى انتكاسته ورجوعه للتعاطي مرة أخرى. مع تأكيد

 . تكاسةاالنج املدمنني املتعافني خوفا عليه من نامهبذا اسلوك اجليد ال بد من االستمرار برب



 

 ءاتالعديد من اإلجرا باختاذتبدأ األرسة  التعاطيالتوقف عن يف  عندما يبدأ الشخص

ألرسة تساؤال للكشف عن مفهوم ا الباحثة من شأهنا تعزيز ثقة املدمن بنفسه ومن هنا طرحتالتي 

 اجتاهيف  (%1.26عينة الدراسة بنسبة ) استجاباتعن تعزيز ثقة املدمن بنفسه وألياهتا وجاءت 

حو توفري ( ن%11.06نسبة ) واجتهت ،مع املجتمع االندماجتزويج املدمن كوسيلة ملساعدته عىل 

أما اخليار  ،حتى تساعده عىل تغيري العادات القديمة وكسب الرزق فرصة عمل للشخص املتعايف

الرغم من أن تعرض الشخص  ( وعىل%0.25الثال  وهو توفري فرصة للسفر فلقد حصد نسبة )

يال أن هذا اخليار قد حصد نسبة  االنتكاسةللمشكالت االرسية يعد أحد مسببات  املتعايف

( لفكرة اإلكثار من اهلدايا واملكافأت %0.75العينة )حني أيدت نسبة ضئيلة من يف  ،(31.16%)

( أن مجيع ما سبق %2.88للشخص املتعاىف كتكريم له نتيجة لتقبله العالج،، وأيدت نسبة )

من اخليارات السابقة يعد  بأي( لصالح عدم العلم %15.33حني كانت نسبة )يف  ،صواب

مجيع ما سبق من يجراءات يعترب خطأ  ( من عينة الدراسة أن %13.32نسبة ) واعتربتاألفضل، 

وهى اإلجابة األصوب، وهنا يتضح بأن عىل املجتمع حيتاج لتغيري هذا املفهوم وبأن كل ما سبق 

 ذكره يعترب خطأ  وخطرا  عىل املدمن املتعايف وخاصة بالسنوات األو ى من التعايف.  

 الثاينول املحور نسبة اإلجابات الصحيحة لعينة الدراسة ح التايلويوضح اجلدول 

 الثاين( نسبة اإلجابات الصحيحة لعينة الدراسة حول املحور 4جدول رقم )

 اإلجابات اخلاطئة % اإلجابات الصحيحة % املوضوع

 15.11 84.89 حالة وجود مدمن يف  ترصف األرسة

 36.94 63.06 الفرتة الالزمة لعالج املدمن

 66.58 33.42 عالمات تعاىف الشخص من اإلدمان النشط

 86.68 13.32 التعايفيف  ما هو الواجب عىل األرسة إذا بدء املدمن

  48.6725 املتوسط العام



 
عدد من التساؤالت وفقا ملقياس ليكارد  االستبانةوتناول املحور الرابع من حماور 

وتطرقت التساؤالت نحو قياس املعتقدات املجتمعية نحو قضية اإلدمان وخاصة فيام  اخلاميس

لك عىل الصياغة السلبية للتساؤالت وذ الباحثةيتعلق بالتعامل مع الشخص املدمن، وحرصت 

نوع املعتقدات  الكشف عن وبالتايلاإلاجابية  االستجابات اجتاهيف  لضامن عدم توجيه عينة الدراسة

 عينة الدراسة جتاه املدمن اجتاهات التايلاجلدول  ويبني، املدمنجتاه الشخص  املجتمعية

 عينة الدراسة جتاه الشخص املدمن اجتاهات( 5جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 عبارات املجال

عدد 

 االستجابات

املتوسط 

 احلسايب

 االنحراف

 املعياري
 الرتتيب

 حمايد 1.16 2.69  796 اً مدمناً متعافي من الصعب زواج الشباب / الفتاه ألنه كان يوما 4.1

4.2 
الطالق أول احللول إذا رجع الزوج أو الزوجة إىل اإلدمان 

 النشط وذلك حفاظا عىل كيان األرسة واألوالد
 حمايد 1.22 2.99  796

 أوافق بشده 0.78 4.45  796 احلفاظ عىل رسية العالج للشاب والفتاه أحد مقومات التعاىف 4.3

4.4 
أن تقدم الفتاه / الشاب املتعاىف من اإلدمان تنازالت عند جيب 

 الزواج
 حمايد 1.08 2.27  796

4.5 
الشاب أو الفتاه الذين سبق هلم اإلدمان ىف  استمرارمن الصعب 

 الوظيفة.
 حمايد 1.02 2.36  796

4.6 
مع األشخاص املتعافني من اإلدمان  االختالطيفضل عدم 

 أفراد األرسة باقيخوفا عىل 
 أرفض 0.88 2.03  796
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4.7 
من كان يتعاطى املخدرات بطبيعته منحرف سلوكيا وعدواين 

 فيجب أخذ احلذر جتاه ترصفاته حتى وإن تعاىف.
 حمايد 1.20 2.62  796

4.8 
سلوك املدمن يؤثر عىل املقربني له فيترصفون بسلوكيات 

 مشاهبة لسلوكياته وإن مل يتعاطوا مادته.
 حمايد 1.10 2.81  796

   2.83  املتوسط العام

عدم و املحايدةصالح يف  عينة الدراسة جاءت أغلبها اجتاهاتيبني اجلدول السابق أن و

ينة الدراسة وفقا ع الستجاباتبعرض حتليل  الباحثةتقوم  ييلمن العبارات السابقة وفيام  أيقبول 

 حتليل عينة الدراسة:يف  تم مجعها وعرضهاالتي  للعوامل الديموغرافية

من الصعب زواج الشباب / الفتاه ألنه كان "نصت عىل والتي  حققت العبارة األو ى

 اختالفمن أصل مخس درجات ومل يالحظ وجود   "2.69"متوسط عام  "يوما مدمنا  متعافيا  

ري تبني متوسط درجات الذكور واإلناث وال عىل مستوى نوع املؤهل من محلة الدكتوراه أو املاجس

ولكن  "2.81 -2.29"أو البكالوريوس أو الليسانس أو الثانوية العامة حي  كان املتوسط بني 

( ومل 2.16املالحظ أن من هم من محلة املؤهالت األخرى كانوا األكثر رفضا للعبارة بمتوسط )

يالحظ وجود عالقة بني املؤهل ودرجات اإلجابة، وعىل مستوى تصنيف العالقة بالقضية 

نية فلقد كانت أرس الفتيات املدمنات األكثر قبوال للعبارة حي  بلغ متوسط درجاهتم اإلدما

عاما   45( أما عىل مستوى تصنيف املرحلة العمرية فلقد حققت الفئة العمرية أقل من 2.95)

ووفقا  ،( ومل تالحظ عالقة بني املرحلة العمرية ومتوسط تقييم الفئات للعبارة2.86بمتوسط)

راسة كافة فئات عينة الديف  عينة الدراسة فإن رجال الرشطة كانوا األعىل موافقة لتصنيف مهنة

( درجات. 3.00التقييم فئة األطباء بمتوسط )يف  ( وتالهم3.40حي  بلغ متوسط تقييمهم )

ووفقا لتصنيف مدى حضور عينة الدراسة ملجموعات الدعم فلم يالحظ وجود فروق بني 

 املتوسطات. 



من الصعب زواج أنه "جمتمع الدراسة نحو رفض العبارة القائلة  اجتاهمما يعنى ميل 

 فئة رجال الرشطة واألطباء يميل إىل اجتاهوإن كان  "الشباب / الفتاه ألنه كان يوما مدمنًا متعافياً 

 . فئةالقبول وفقا ملتوسط درجات كل 

زوج أو الزوجة الطالق أول احللول يذا رجع ال"نصت عىل والتي  جاءت العبارة الثانية

ت حي  حقق "حمايد"بتقييم عام  "ي ى اإلدمان النشط وذلك حفاظا عىل كيان األرسة واألوالد

الفئة األعىل موافقة عىل نص هي  ( من أصل مخس درجات وكانت فئة املهندسون2.99متوسط )

 معاجليارة هم بحني كانت الفئة األكثر رفضا هلذه العيف  الرتتيب فئة رجال الرشطةيف  العبارة يليها

قيم املتوسطات متقاربة عىل  جاءت( وخالف ذلك 1.80اإلدمان حي  كان متوسط درجاهتم )

مستوى النوع أو املؤهل أو العالقة بالقضية اإلدمانية وكذلك املرحلة العمرية لفئة الدراسة 

ضور هلم حبخالف ما سبق ذكره يال أنه لوحظ أن فئات عينة الدراسة ممن مل يسبق  املهنةوكذلك 

 جمموعات دعم أرس املدمنني كانوا أعىل موافقة باملقارنة بمن سبق هلم حضور جمموعات الدعم 

احللول  الطالق أولمما يعنى أيضا أن جمتمع عينة الدراسة يميل إىل رفض العبارة القائلة أن 

، مع وجود واألوالدإذا رجع الزوج أو الزوجة إىل اإلدمان النشط وذلك حفاظا عىل كيان األرسة 

 مل حترض جمموعات دعم أرس املدمنني. التي  عند عينة املجتمع الرأيهذا يف  خالف

اظ عىل رسية احلف"جمتمع الدراسة نحو مقولة أن  اجتاه الباحثة اختربتالعبارة الثالثة يف 

وسط تومن املالحظ أن هذه العبارة حققت أعىل م "التعايفالعالج للشاب والفتاه أحد مقومات 

( من أصل مخس درجات وبإمجاع مجيع فئات عينة الدراسة 4.45جتاه املوافقة بشدة بمتوسط عام )

( واملتوسط األعىل لصالح 4.20وين كان املتوسط األقل لصالح رجال الرشطة بمتوسط )

 ( 5.00املعاجلني حي  بلغ )

 الثقايفو والعمري املهنيدرجة وعى جمتمع الدراسة بكافة فئاته وتنوعه  ارتفاعمما يعنى 

برضورة احلفاظ عىل رسية املعلومات اخلاصة بالشخص املدمن سواء كان فتى أو فتاه وذلك لضامن 

 نجاح عملية العالج وإعادة التأهيل ومن ثم الدمج فيام بعد.



 

 ملدمنةااملجتمع حول قضية زواج الفتى أو الفتاه  اجتاهالعبارة الرابعة ناقشت الدراسة  يف

ت العبارة وحقق "الزواج  عند تنازالت اإلدمان من املتعاىف الشاب/  الفتاه تقدم أن اجب "بعبارة 

وكانت الفئة األعىل تأييدا للعبارة من عينة الدراسة  ،( من أصل مخس درجات2.72متوسط )

يف  تالهم ،( من اصل مخس درجات3.40هم رجال الرشطة حي  بلغ متوسط درجاهتم )

وتالهم فئة املهندسني بمتوسط  ،(2.85غري املهتمني بقضية اإلدمان بمتوسط )الرتتيب فئة 

ات اإلدمان بمتوسط درج معاجليحني كانت الفئة األكثر رفضا للعبارة هم يف  ،(2.83درجات )

(2.20.) 

وهنا يمكن اإلشارة إىل أن بعض فئات املجتمع ترى أن الشباب والفتاه ممن سبق هلم 

فعليهم أن يقدموا عدد من التنازالت عند  وبالتايلأقل من نظرائهم  امعيةاجتدرجة يف  اإلدمان

 .االجتامعيتطرحها وتناقشها نظرية الوصم التي  الزواج وهذا ما يتفق متاما مع املشكالت

العبارة اخلامسة عرضت الدراسة ملشكلة عمل الشاب أو الفتاه ممن سبق هلم اإلدمان يف 

ولقد  ".الوظيفةيف  اإلدمان هلم سبق الذين الفتاه أو الشاب استمرار الصعب من"من خالل عبارة 

( من أصل مخس درجات وكانت الفئة األعىل تأييدا هلذا 2.36حققت العبارة متوسط قدره )

معهم بدرجة  اتفقتكام  ،مخس درجات أصل( من 2.70فئة رجال الرشطة بمتوسط )هي  االجتاه

عاما ، وكذلك فئة غري املهتمني بقضايا اإلدمان بمتوسط  25أقل فئة املرحلة العمرية أقل من 

 (.1.60اإلدمان بمتوسط ) معاجليحني كانت الفئة األكثر رفضا للعبارة هم يف  (2.52)

نظر أصحاب األعامل واصحاب  وجهتيهذا اإلطار حتليل يف  ومن األراء ذات األمهية

رجال األعامل حمايد بام يعنى امليل إىل رفض العبارة وكذلك  اجتاهفلقد بينت املتوسطات أن  املهن،

ص توفر فرالتي  فإن األطراف املجتمعية وبالتايل( درجة 2.32أصحاب املهن متوسط ) اجتاهكان 

 العمل.يف  الشخص املتعاىف من اإلدمان استمراريف  العمل ال جتد مشكلة

 من اإلدمان املتعاىف للشخصالكويتي  تناولت الدراسة نظرة املجتمعالعبارة السادسة  يف

 باقي عىل خوفا اإلدمان من املتعافني األشخاص مع االختالط عدم يفضل "حي  تم طرح عبارة 



( من أصل مخس 2.03وحققت العبارة رفض عام من جمتمع الدراسة بمتوسط ) "األرسة  أفراد

اإلدمان وارس الفتية املدمنني وارس الفتيات  معاجليدرجات، وكانت الفئة األكثر رفضا  هم 

 (. 1.62 -1.60املدمنات بمتوسط درجات من )

النظرة  يتي يفالكو املجتمع اجتاهاتيف  إىل هذه النتيجة أن هناك حتوال كبريا الباحثةوتشري 

للشخص املدمن املتعاىف حيث أهنم يرون أنه من املمكن دجمه جمتمعيا والتعامل معه بشكل طبيعى 

 أذهان املجتمعات العربية.يف  ترسختالتي  أو املحاذير االحتياطاتدون أخذ 

ة عن معيالدراسة فرضية جديدة حول املعتقدات املجت اختربتالعبارة السابعة  يف

 حرفمن بطبيعته املخدرات يتعاطى كان من"املتعاىف من خالل عبارة مفادها الشخص املدمن 

 اقيبوحققت العبارة مثل  "تعاىف وين حتى ترصفاته جتاه احلذر أخذ فيجب وعدواين سلوكيا

عاما نحو عدم قبول  اجتاهامن أصل مخس درجات مما يعنى  "2.62"العبارات األخرى متوسط 

( و متوسط فئة املهندسني الذى كان 3.30هذه الفرضية يال أن متوسط رجال الرشطة الذى كان )

ص هذه الفئة نحو الشخ اجتاهاتنحو قبول الفرضية مما يؤكد طبيعة  اجتاها( كان األعىل 3.03)

لعبارة هم كثر رفضا لحني كانت الفئة األيف  ،عندهم السلبيةعدد من املعتقدات  واستقراراملدمن 

ومما سبق ايضا يتأكد (. 1.86فئة املتعافني أو املتعافيات من اإلدمان حي  حققوا متوسط قدرة )

جتاه الشخص املدمن متيل لإلجيابية عىل الرغم من بعض الكويتي  للباحثة أن معتقدات املجتمع

 القليلة عند بعض الفئات. االختالفات

املدمن "معتقد  استقراروأخريا جاءت العبارة الثامنة لتخترب عند مفردات العينة مدى 

 مشاهبة سلوكياتب فيترصفون له املقربني عىل يؤثر املدمن سلوك "حي  تم طرح عبارة أن  "املرافق

( من أصل مخس 2.81وحققت العبارة أيضا متوسط قدره ) " .مادته يتعاطوا مل وين لسلوكياته

مما يدل عىل وعى متوسط لدى عينة الدراسة بقضية املدمن املرافق وجاءت الفئات األعىل درجات 

وفئة ( ويليهم فئة رجال الرشطة 3.60اإلدمان بمتوسط ) معاجليتأييدا لوجود املدمن املرافق هم 

 (3.38( ثم فئة املتعافني من اإلدمان بمتوسط )3.50بمتوسط ) األطباء



 

  لإلدمان؟للمفاهيم األولية   الكويتي  املجتمع استيعابدرجة هي  التساؤل األول: ما

شتمل عىل توالتي  املرحلة األوليةيف  املفاهيم الصحيحة عن اإلدمان اختبارجاءت نتائج 

جمتمع الدراسة ككل هلذه  واستيعابتساؤالت حول الثقافة العامة لتشري ي ى أن درجة وعى 

 الرئييسحول السبب  الوعيدرجة يف  كبري انخفاض( مع 50.86املفاهيم متوسطة بدرجة)

بأن اإلدمان كمرض يصيب الفتية والفتيات  الوعيدرجة يف  (%90كبري بنسبة ) وارتفاعلإلدمان 

ان رض اإلدمم لطبيعةالكويتي  املجتمع الستيعاب( %75.0بنسب متساوية ودرجة جيدة بنسبة )

 كونه مرض مزمن وحيتاج ي ى العالج.

حد ترتسخ املفاهيم الصحيحة عن عالج اإلدمان عند عينة الدراسة من أفراد  أي: إىل الثاينالتساؤل 

  ؟الكويتي املجتمع

جاءت درجة الوعي باملفاهيم الصحيحة عن عالج اإلدمان بوجه عام أقل من املتوسط 

 حالة وجود شخص مريض باإلدمانيف  االرسة بكيفية الترصف( وتبني أن وعى %48.6بدرجة )

معرفة يف  حني كانت أقل درجة وعىيف  ،(%84.89األعىل حي  بلغت متوسط )هي  بداخلها

 (.13.32التعاىف بدرجة)يف  واجبات األرسة يذا بدأ الشخص املدمن

 ان؟حول اإلدميتي الكو املنترشة باملجتمعاملجتمعية  أهم املعتقدات ماهيالتساؤل الثالث: 

أغلب العبارات،  يفمتوسطة حققت مؤرشات املعتقدات املجتمعية حول اإلدمان درجة 

 ختالفامتثل املعتقدات السلبية عن الشخص املدمن مع وجود التي  بمعنى رفض كافة العبارات

قبول بوجه عام لالكويتي  املجتمع اجتاهمما يعنى  ،وجهة نظر عينة الدراسة وفقا للوظيفةيف 

ج الرباميف  انخرطبغريه من أفراد الشعب وذلك طاملا  ومساواتهالشخص املريض باإلدمان 

ة الغالبة من أفراد تسود النسبالتي  تتلخص أهم املعتقدات املجتمعية وبالتايلالعالجية املتخصصة 

 :االيتيف  حول الشخص املريض باإلدمانالكويتي  املجتمع



 واج الشباب / الفتاه ألنه كان يوما مدمنا  متعافيا  زيف  صعوبة ال توجد -

الطالق أول احللول يذا رجع الزوج أو الزوجة ي ى اإلدمان النشط وذلك حفاظا عىل ال يعترب  -

 كيان األرسة واألوالد

 أحد مقومات التعاىفكونه احلفاظ عىل رسية العالج للشاب والفتاه  رضورة -

 الشاب املتعاىف من اإلدمان تنازالت عند الزواجتقدم الفتاه / أن يف  ال توجد رضورة -

 الوظيفة.يف  الشاب أو الفتاه الذين سبق هلم اإلدمان استمرار املمكنمن  -

أفراد  باقيمع األشخاص املتعافني من اإلدمان خوفا عىل  االختالطعدم  ال يوجد ما يستدعى -

 األرسة

اجب أخذ ال ف وبالتايل أوعدوينمنحرف سلوكيا ال يعترب من كان يتعاطى املخدرات بطبيعته  -

 ترصفاته.احلذر جتاه 

 يترصفون بسلوكيات مشاهبة لسلوكياته.وال يؤثر عىل املقربني ال سلوك املدمن  -

فع عدد من التوصيات هبدف ر الباحثةضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تضع  يف

 : التايلعىل النحو  اإلدمانيةبدولة الكويت بالقضية املجتمعي  الوعيمؤرشات 

توعية الرتبويني واالخصائيني والطالب يف املدارس بكيفية التعامل مع الطلبة الذين  -

السلوكية واتباع السلوكيات اخلطرة ومنها العنف والتنمر  لالنحرافاتلدهيم استعداد 

 واإلدمان، وتزويدهم باملهارات الالزمة للتعامل معهم.

يساهم يف زيادة وعي الطلبة بالسلوكيات اإلدمانية بمراحل التعليم يضافة نشاط مدريس  -

 املختلفة لزيادة وعى النشىء بخطورة اإلدمان وصوره املتعددة.



 

تتناول القضية اإلدمانية واملفاهيم الصحيحة هلا، وتستهدف التي  زيادة الربامج اإلعالمية -

، مما جتامعي عىل األرسحتى ختفف من ضغط الوصم اال ،الكويتي كافة طبقات املجتمع

 يساهم عىل سهولة طلب االرسة للمساعدة دون الشعور بحرج.

إلدمان ل الصحيحةالتوعية االرسية باملفاهيم يف  بدورهااملدين  قيام منظامت املجتمع -

 حالة ظهور شخص مدمن داخل االرسة.يف  وأليات التعامل السليم

الشك بوجود مدمن داخل يف حال  متخصصنيرضورة طلب األرسة للمساعدة من  -

 األرسة، للمسامهة يف مساعدته وعالجه.

مصحات عالجية للمدمنني يف  بإنشاءرضورة توجه الدولة بالسامح للقطاع اخلاص  -

الكويت، واملسامهة بعالجهم حتى يستطيع االنخراط بحياته بشكل سليم تقليال من 

 واالقتصادية عىل الدولة. االجتامعيةاخلسائر والتكلفة 

رة توفري احصائيات رسمية صحيحة عن عدد املدمنني يف الكويت والذي يساهم رضو -

 عىل معرفة آخر املستجدات يف هذا اخلصوص.

  البحث:ضوء نتائج يف  توصيات بدراسات مستقبلية

ستوى م ارتفاعضوء يف  العر ي جاخللياإلدمان بدول  انتشار دراسة حالة متعمقة ألسباب -

 الوعي.

 الكويت.دراسة أسباب حمدودية مصحات عالج اإلدمان بدولة  -

عتقدات ذلك بامل وارتباطة حايدجمال اإلدمان لألراء امليف  عينات الدراسة اجتاه دراسة اسباب -

 .املجتمعية حول اإلدمان
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 (1مرفق رقم )

 استبيان الكشف عن انتشار مفاهيم اإلدمان

  
 مطبقة عىل عيبة من المجتمع الكويت 

 الباحثة: غبيمة حبيب

 عىل ماناإلد يمثلها التي الكبرية اخلطورة تعلمون الكويت، دولة ومقيمي مواطني من األفاضل السادة

 بحاثهاوأ املستمرة ومتابعتها عملها خالل من الباحثة الحظت ولقد الكويت، بدولة وشبابنا أوالدنا

 ما ومنها خطأ، هو ما ومنها صائب هو ما منها املتداولة املفاهيم من العديد وجود اإلدمان عن العلمية

 دعوتكم ينفيسعد املنطلق هذا ومن الوقت، مع تغيريها يصعب ونفيس اجتامعي بوصم أبنائنا يصيب

 .لميالع البح  ألغراض يال تستخدم لن البيانات كافة بأن علام العلمي، البح  هذا يف للمشاركة

 البيانات األساسية .1

 :ما هي عالقتك بقضية اإلدمان: )من فضلك أخرت واحد فقط مما ييل( 1.1

 املدمنات)  ( من أرس الفتيات 

 

 )  ( من أرس الفتيه املدمنني

 
 )  ( متعايف / متعافيه  من اإلدمان

 

 )  ( معالج لإلدمان

 )  ( من املهتمني بقضايا اإلدمان

 

 )  ( أصحاب املهن

  )  ( ليس ىل أى عالقة أو إهتامم بالقضية اإلدمانية 

 :النوع  1.2

 )  ( أنثى )  ( ذكر

 :املؤهل 1.3

 )  (  دكتوراه 

2.  

 )  ( ماجستري 

 
 )  ( بكالوريوس / ليسانس 

 

 )  ( ثانوية عامة

 
 )  ( أخرى 

 

 



 :السن 1.4

 35-25)   (  من  عاما 25)   (  أقل من 

 55-46)   ( من   45-36)   (  من 

  عاما 55)   (  أكثر من 

 املهنة:  1.5

 )   ( طبيب )   ( أستاذ جامعي 

 )    ( رجل رشطة  )   (  مهندس 

 )   ( موظف  )    ( رجل جيش  

  )    ( رجل/ سيدة أعامل 

 هل سبق لك حضور جلسات دعم أرس املدمنني / حمارضات/ مؤمترات عن اإلدمان 1.6

 )  ( ال )  ( نعم

 املفاهيم األولية عن اإلدمان  2

يف ضوء معرفتك بالقضية اإلدمانية  تناقش معك الباحثة فيام يىل املفاهيم األولية لإلدمان 

 بحي  يمكنك اختيار يجابة واحدة لكل تساؤل مما يىل : 

 رأيك من هو املدمن: يف 2.4

 )   ( من داوم لفرتة طويلة عىل تعاطى املواد املخدرة   )   ( من تناول جرعة واحدة من املواد املخدرة

)   ( من أصبح غري قادر عىل التوقف عن تعاطى املواد 

 املخدرة.

)     ( من أصبح غري قادر عىل التوقف عن إحدى 

 السلوكيات الضارة بالفرد أو املجتمع.



 

 تبدأ مشكلة اإلدمان عند الشخص من: 2.5

 )   ( إذا كان أحد الوالدين مدمنا )   ( جمرد تعاطى الشخص للمخدر 

 )     ( ال أعلم  )   ( نتيجة لوجود شخصية إدمانية 

 أكثر الفئات املعرضة لإلصابة باإلدمان: هيمن  2.6

 )    ( الفتيات فقط )   ( الشباب فقط

 )    (  ال أعلم   )   ( كالمها وإن كانت بنسب خمتلفة 

 لإلدمان الرئييسما هو السبب  

 )    ( الرتبية اخلاطئة  )    (  أصدقاء السوء

 )    (  قلة الوازع الدينى  )    ( التفكك األرسى 

 )    ( خلل بيولوجى )     ( توافر املواد املخدرة 

  )   ( ال أعلم

 طبيعة مشكلة اإلدمان 2.7

سلوك منحرف لدى الفرد يمكن تقويمه بالعقوبات 

 القانونية الصارمة

عزله سلوك منحرف وخطري لدى الفرد وجيب 

 عن املجتمع

 ال أعلم مرض مزمن قابل لالنتكاسة ولكن يمكن عالجه

 املفاهيم املرتبطة بالعالج من اإلدمان: 3

تتضمن شخصا مدمنا العديد من املفاهيم  التيأن تدرك االرسة  والرضوريمن اهلام 

 : ةاملفاهيم املرتبطة هبذه املرحل ييلاملرتبطة بالعالج ومن هنا تتناول الباحثة فيام 



 فعليها:عند أحد أفرادها  إدماينإذا الحظت األرسة وجود سلوك  3.1

ومراقبته  الدراسة)   ( عالجه من خالل منعه من استكامل 

 اينام ذهب  

)   ( حبسه داخل املنزل لفرتة من الزمن حتى 

 يتخلص من السلوكيات اإلدمانية.

)   ( تزوجيه حتى يتحمل مسئوليات احلياه وينرصف عن 

 اإلدمان

)    ( تسهيل مهمه تعاطيه حتى ال يسبب فضيحة 

 لألرسة

  )   ( مجيع الوسائل السابقة غري جمدية ىف عالج اإلدمان

 الفرتة الالزمة لعالج املدمن تقريبا:  3.2

 )   ( أسابيع وال تستلزم املتابعة  أيام فقط 10إىل  7)   ( من 

 )    ( ال أعلم   )   ( أشهر مع املتابعة

 من عالمات تعاىف الشخص من اإلدمان النشط من وجهة نظرك  3.3

)   ( أن يتحول لشخص يتحدث بلباقة وبطريقة 

 مفهومة

)   ( أن يقدم دائام ما يبهر من حولة ويسعى لتقديم 

 النصيحة ألصدقائه القدامى

 )    ( ال أعلم  التعاطي)   ( أن يتوقف عن 

 سبق صواب )    ( مجيع ما )   ( مجيع ما سبق خطأ 

وحتى يستعيد ثقته بنفسه ومكانته  التعاطيالتوقف عن  يفإذا بدأ الشخص املدمن  3.4

 فعىل األرسة أن االجتامعية

 )   ( تبحث له عن عمل  )   ( تسعى لتزوجيه 

)    ( إرشاكه ىف املشكالت األرسية ومطالبته بإجياد  )   ( توفري فرصة للسفر

 حلول للبعض منها

 )    ( مجيع ما سبق صواب من اهلدايا واملكافأت  لتقبله للعالج )   ( اإلكثار



 

 )    ( ال اعلم )   ( مجيع ما سبق خطأ

 املعتقدات املجتمعية املرتبطة باإلدمان  4

 البعض منها صواب املجتمعية،دائام ما حييط بالشخص املدمن العديد من املعتقدات 

 بعضا من هذه املعتقدات فيام يىل  الباحثةوالبعض األخر خطأ وتتناول 

 العبارة
أوافق 

 بشدة
 أرفض ال أعلم أوافق

أرفض 

 بشدة

 ألنه الفتاه/  الشباب زواج الصعب من 4.1

 متعافياً  مدمناً  يوما كان

     

 أو الزوج رجع إذا احللول أول الطالق 4.2

 عىل حفاظا وذلك النشط اإلدمان إىل الزوجة

 واألوالد األرسة كيان

     

احلفاظ عىل رسية العالج للشاب والفتاه  4.3

 التعايفأحد مقومات 

     

جيب أن تقدم الفتاه / الشاب املتعاىف من  4.4

 اإلدمان تنازالت عند الزواج 

     

الفتاه الشاب أو  استمرارمن الصعب  4.5

 الوظيفة. يفسبق هلم اإلدمان  الذين

     

مع األشخاص  االختالطيفضل عدم  4.6

أفراد  باقياملتعافني من اإلدمان خوفا عىل 

 األرسة.

     



من كان يتعاطى املخدرات بطبيعته  4.7

منحرف سلوكيا وعدواين فيجب أخذ احلذر 

 جتاه ترصفاته حتى وإن تعاىف.

     

املدمن يؤثر عىل املقربني له  سلوك 4.8

فيترصفون بسلوكيات مشاهبة لسلوكياته وإن مل 

 يتعاطوا مادته.

     

 اختياري).....................................(  اإللكرتوين بريدك أكتب فضلك من 4.2
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