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 دادإـع                                               
 

 بنها جامعة – النوعية الرتبية كلية - الرتبوي األعالم قسم يف املسرح مدرس

 وإدمانهتتا المختتدرا  تعتتا   بمختتا   التوعيتت  فتت  المدرستت  المستت   دور ستت االدر  تناولتت 
 استتم  شتتينا "  لمستت  ي  المستت    الفنتت  التوظيتت  ختت   متت  الوقايتت  و تت    واآلثتتار واألستتبا 
 باألضتتت ار الصتتتناعي  الفنيتتت  الثانويتتت  الم  لتتت  فتتت  الم اهتتت  لتع يتتت  محاولتتت  فتتت  وذلتتت " اإلدمتتتا 
 فك يتتت  ب ؤيتتت  معتتت  تعا يهتتتا و  يقتتت  نوعتتت  كتتتا  أيتتتا   للمختتتدرا  العديتتتد  الستتتلبي  واآلثتتتار الجستتتيم 
 .المص ي  مجتمعنا ف  الظاه   لهذه السلبي  الممارسا  لتل  ناقد  فني  ومعالج 

 المس  ي ؟ داخل المخدرا  متعا   شخصي  فيها أظه   الت  الدرامي  الصور  ما -1

  ؟و اآلخ   يمتنع  ي  ف  المخدرا  تعا   إلى الن   بعض تدفع الت  األسبا  ما -2

 فتتت  المجتمعيتتت  والمؤسستتتا  المدرستتت  ستتت  الم بتتتي  واالستتتتفاد  التعتتتاو   أوجتتت  أهميتتت  متتتا -3
 الظاه  ؟ هذه مكافح 

 المختدرا  تعتا   إلتى النت   بعتض تدفع الت  المؤث   والعوامل األسبا  على التع ف -1
 الفنيتتت  الثانويتت  الم  لتت   تت   توعيتت  إ تتار فتت  الوقايتت  و تت    المجتمتتع علتتى وتأثي هتتا
 فنيت  ومعالجت  فك يت  ب ؤيت  المختدرا  تعتا   بخنتور  ستن  18-16 س  م  الصناعي 

 .الخا ئ  السلبي  الممارسا  لتل 

 الستتلبي  واآلثتتار العديتتد  األضتت ارب عتتا  بشتتكل والمجتمتتع ختتا  بشتتكل المتت اهقي  تع يتت  -2
 واالجتماعيتتت  والنفستتتي  الصتتتحي  األصتتتعد  كافتتت  علتتتى المتتتدم  الفتتت د لهتتتا يتعتتت   التتتت 

 .الع ج م  خي  الوقاي  بدأم م  انن قا والسلوكي 

 لتدي"  وإدمانهتا المختدرا  تعا     ظاه  معالج ف  المدرس  المس   دور عل  التع ف -3
 "الصناعي  الفني  الثانوي  الم  ل     
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 تشتكل والتت  للمختدرا  الفت د تعتا   عليها يننوي  الت  الخنور  م  الدراس  أهمي  تأت  
 الفنيتتتت  المتتتتدار   تتتت   وهتتتت  فيتتتت  عنصتتتت  ألهتتتت  الستتتتتهدافها نظتتتت ا   المصتتتت ي  لمجتمعنتتتتا ا  تهديتتتتد

 .مجتمعنا عليها وي تكز يقو  الت  األساسي  الدعام  يمثلو   الذي  الصناعي 
 كمؤسستت ( المدرستت  المست  ) المدرستت  قبتل متت  تبتتذ  التت  المستتتم   الجهتود عتت  تكشت  
 .واإلدما    التعا  اال  لمعالج  واجتماعي  تعليمي 
 مت  الوستنى الم اهقت  م  لت  وهت  المست    التن  إليهتا الموجت  العم يت  الم  ل  أهمي  

  لديتتت يكتتتو   النمتتتو التتتنف  علتتت  يؤكتتتد كمتتتا الم  لتتت  هتتتذه فتتت  النالتتت  أل  ،(ستتتن  18-16) ستتت 
 األضتت ار وتفهتت  االنفعتتاال  وضتتب  المستتئولي  تحمتتل يستتتنيع كمتتا والمعتتايي  القتتي  لتتتعل  استتتعداد

 .وأنواعها أشكالها بكاف  المخدرا  لتعا   سلبي ال

 تعتتتتا   ظتتتتاه    لمعالجتتتت  التتتتدرام  والتحليتتتتل الوصتتتتف  المتتتتنه  علتتتتى الدراستتتت  اعتمتتتتد 
 استتتم  شتتتينا  مستتت  ي .  الصتتتناعي  الفنيتتت  الثانويتتت  الم  لتتت    تتت   لتتتدي"  وإدمانهتتتا المختتتدرا 
 .يلي تحل دراس   أنموذجا  " اإلدما 

  النفستتتي  الع جيتتت  األستتتالي  أل تتتد التتتواع  الفنتتت  التوظيتتت  أهميتتت  علتتتى الدراستتت  أكتتتد 
 النفستي  واالضتن ابا  اآلثتار الدراس  بلور  كما الجماع ، النفس  الع ج وهو لإلدما 
 .المخدرا  هذه لمتعا   والعقلي 

  فت  لألبنتا  والمعتدلت  الصتحيح  الدينيت  نشتئ والت التدين  الوازع أهمي   ع الدراس  كشف 
 .والسمو  اآلفا  لهذه والتح ي  التوعي 

 قبتتل متت  األبنتتا  متتع التعامتتل فتت  الت بتتوي  التتتواز   أستتلو  أهميتت  الدراستت  أوضتتح  كمتتا 
 والجديتتتت  الحتتتتز  بتتتتل المفستتتتد المفتتتت   التتتتتدليل لهتتتت  يقتتتتدمو   وال علتتتتيه    يقستتتتو  فتتتت  اآلبتتتا 

 .ه لتص فات اليقظ  والمتابع 

  دورRole     المس   المدرسSchool theatre  
   المخدراDrugs     اإلدماAddiction 
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 والمجتمتع اإلنستا  علتى وخنور  تعقيدا   األكث  الظواه  م  المخدرا  انتشار ظاه   تعد
 وينتذر المجتمعتا  هتذه يهتدد خنت ا   أصتبح   تتى صت ،الع مشك   إ دى الظاه   هذه وتعتب 

 علتى قوي  تأثي  ذا  واقتصادي  واجتماعي ، ونفسي ، صحي ، مشاكل م  بها يلح  لما بانهيارها
 أعقتتتتد متتت  تعتبتتت  لتتتذا وإمكانياتتتت  والمجتمتتتع الفتتت د  اقتتتا  فتستتتتنفذ وكيفتتتا ، كمتتتا   مجتمتتتع أي تقتتتد 

 نستتتب  فتتت   العالميتتت  الصتتتح  منظمتتت  إ صتتتا  و ستتت  التتتدول ، المجتمتتتع تواجتتت  التتتت  المشتتتك  
 أكث  الزياد  ف  آخذ  النسب  وهذه شخ  مليو   خمسي " م  أكث  العال  ف  المخدرا  متعا  

 واألجهتتتز  المستتتئولي  تشتتت ل عالميتت  مشتتتكل  وأصتتتبح  المختتتدرا  مشتتكل  تفاقمتتت  فلقتتتد ذلتتت ، متت 
 أخت ي  وأنتواع والزنتا، والتستو ، قت ،الف مثتل أخت ى  مشتاكل فت  تستبب  لكونها ودوليا   محليا   المعني 
 والمجتمتتع للفتت د العامتت  الصتتح  وانهيتتار والمجتمعتتا  األستت  تفكتت  إلتتى يتتؤدي ،،ممتتا الجتت ا   متت 

 أكثت  يتعتا ى أصتب  بتل وا تدا   عقتارا   يتعتا ى الفت د يعتد لت  أن  ف  أيضا   المشكل  خنور  وتكم 
 .(116 ،2006: المعن  عبد)ذات  الوق  ف  عقار م 

 متدم  ردع فت  أساستيا   دورا   تلعت  المنظمت  واللتوا   والتشت يعا  القتواني  أ  م   وبال غ
 لفتت  فتت  فعاليتتت  أثبتت  اإلعتت   وستتا ل بتت  تقتتو   أ  يمكتت  التتذي الوقتتا   التتدور أ  إال المختتدرا 

 ،وقانونيتا   وإنستانيا ، واجتماعيتا ، دينيتا ، المح مت  المختدر  المتواد تعتا   خنتور  إلتى المجتمع انتباه
 انتشتتتتار متتتت  للوقايتتتت  التفاعليتتتت  اإلع ميتتتت  الت بويتتتت  الوستتتتا ل أ تتتتد المدرستتتت  المستتتت   ويعتتتتد هتتتتذا

 علتى والتحفيتز الصتناعي  الفنيت  الثانويت  وخاصت  الثانوي  المدار      بي  وإدمانها المخدرا 
 ديلت المخدرا  تعا   مشكل  مواجه  وأ  المض  ، اآلف  هذه م  واألس   المجتمع لحماي  نبذها
 وخيتتت  الوقايتت  متتت  البتتد وإنمتتتا ، العتت ج أو العقتتتا  علتت  فقتتت   يقتصتت  ال الم  لتتت  هتتذه   تت  
 فت  المدرست  المست   يلعبهتا أ  يمكت  التت  اإليجابيت  والتوعيت  الستليم  الت بي  ه  للوقاي  السبل
  فت والمشتارك  المختدرا  نبتذ علتى وتشتجيعه  للنت   الشخصتي  والقناعتا  التذات  الوع  تنمي 
 .أنواعها بكاف  المخدرا  عبودي  م  مح ري  الن   ينمو لك  اإلدما  م  الوقاي  ب ام 

 :اآلتية للخطوات وفقا   و الدراسة تسير  وسوف
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 :اآلتية األطر يف ومتثلت :األول احملور
 .المجتمعي  بعادهوأ المدرس  المس   دور: أوال
 .الوسنى الم اهق  م  ل  ف  النمو مظاه : ثانيا  
 .للدراس  المنهج  اإل ار : ثالثا
 .وأنواعها المخدرا  تعا   أسبا : رابعا

 .المخدرا  م  األديا   ك : خامسا

 تعتتتا    ظتتتاه     معالجتتت  فتتت  ودوره المدرستتت  المستتت   :التحليليوووة الدراسوووة: الثوووان  احملوووور
 استتتم  شتتتينا  مستتت  ي .  الصتتتناعي  الفنيتتت  الثانويتتت  الم  لتتت    تتت   لتتتدي"  دمانهتتتاوإ المختتتدرا 
 تحليلي  دراس   أنموذجا  " اإلدما 

 :  األول ورووووووواحمل
 المجتمعية وأبعاده المدرسي المسرح دور: أواًل

 إخ اجهتتتا علتتتى يستتتعى ووظيفيتتت  تعليميتتت  وغايتتتا  ت بويتتت ، مقاصتتتد لتتت  المدرستتت  المستتت  
 المستتت   أخصتتتا يو عليهتتتا ويشتتت ف غالبتتتا   يكتبهتتتا التتتت  المستتت  يا  ختتت   متتت   للنتتت  وتقتتتديمها

 والوجدانيتتت  الفك يتتت  الجوانتتت  ويستتتتهدف مستتت  ، شتتتعب  النوعيتتت  الت بيتتت  كليتتتا " متتت  المتخ جتتتو  
: خليفتتت  محمتتتود")ال ستتتمي  واألعيتتتاد المناستتتبا  فتتت  أو الفصتتتل داختتتل النالتتت  بتتت  ويقتتتو  والحستتتي 
2007،  7). 

 خت   فمت  المستئولي  وتحمتل الجماع  العمل لممارس  الف ص  للن   يتي  نشا  فهو
 الفنيت  قدراته  تنمي  بذل  فيحق  وتنلعاته  الت ميذ رغبا  إشباع" ف  المس   ينج  النشا  هذا

: صتق  أ متد) مستستاغ  بن يقت  العلتو  توصتيل فت  المدرست  المست   يتنج  كمتا ، واستعداداته 
2004، 49). 

 خ لهتتا متت  المدرستت  النشتتا  يحقتت  التتت  البتت ام  أهتت  متت  وا تتدا   لمدرستت ا المستت   ويعتتد
 :يل  فيما المدرس  المس   أهداف تلخي  ويمك  أهداف ، م  الكثي 
  للو   محب  و ني  تنشئ  الت ميذ تنشئ. 

 الت ميذ و اقا  الف اغ أوقا  استثمار. 
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  الت ميذ لدى وتنميتها السليم  اإليجابي  العقلي  والقدرا  الفني  المواه  كش. 

  الننت  فت  القصور جوان  بعض ع ج إلى باإلضاف  واإللقا  التعبي  على القدر  تنمي 
 .الجمهور مواجه  أو

 الت ميذ لدى والعلم  والثقاف  المع ف  المستوى  رفع. 

 الف ي  ب و  والعمل التعاو   رو  بث. 

  الفصيح  الع بي  بالل   التحدث على التلميذ تدري. 

 بالخيا  واالنن   اإلبداع، على التلميذ قدر  نمي ت. 

  كتتتانوا ستتتوا  الت ميتتتذ لتتتدى واالجتماعيتتت  والنفستتتي ، الستتتلوكي ، المشتتتك   بعتتتض معالجتتت 
 .مشاركي  أو جمهورا  

  ليتفاعتتل المنتتاه  مستت      يتت  عتت  الدراستتي  المعلومتتا  استتتيعا  متت  الت ميتتذ تمكتتي 
 .(155 ،2011: مي د محمود)المنلو  اإليجاب  التفاعل معها
 داختل الن   على الت بوي  التأثي  ذا  المدرس  للمس   المجتمعي  األبعاد ضم  وم 

 وخارجها المدرسي  المؤسس 
 اإليجابيت  األخ قيت  القتي  غت   فت  خنيت  بتدور يقو  فالمس   :واألخالقي الديني البعد 

 والتنتتتتورا  لحضتتتتاري ا والتقتتتتد  العصتتتت  تواكتتتت  جديتتتتد  وستتتتلوكيا  باتجاهتتتتا  والتبشتتتتي 
 لهتا تتدعو  ميتد ، أخ قيت  ونظ يتا  أنمتا  لتقدي  الم بو   م  الكثي  يلجأ ولذا الجديد ،

 .(44 ،2002: الجاب ي   مدي) المجتمعا  كاف 

 بنتا  علتى المتتعل  تستاعد فهت . االجتماعيت  الحيتا  فهت  تعمت  التدراما :االجتمدايي البعدد 
 الحتتتدث وإ يتتتا  النتتتا ،  يتتتا  وتمثيتتتل التتتدور، لعتتت  ختتت   متتت  وذلتتت  اجتمتتتاع ، وعتتت 

. السوا  على يشاهدها أو يمثلها الت  الشخصي  شعور واستحضار" ومعايشت ، التاريخ 
 أو المظلتتتتو  اإلنستتتتا  أو الستتتتلن ، صتتتتا   أو الفقيتتتت ، أو ال نتتتت  اإلنستتتتا  دور فتمثيتتتتل
 "النبيعت  عالوضت فت  اإلنستان  بالستلو  ووعيتا   عميقا   فهما   للتعل  يحق . الظال  اإلنسا 

(Morris, R.: 2001,p.91-99). 

 ثقافتتت    يتتت  فعتتت  النالتتت  إلتتتى مقتتت   ثقتتتاف  وستتتي  فالمستتت   :والثقدددافي العلمدددي البعدددد 
 المدرست ، المست   وموضتوعا  أهداف تص  ت المجتمع لثقاف  خاد  ه  الت  ت المدرس 

 اتصتتا  يل وستت المستت   ويعتتد والتقاليتتد، والمعتقتتدا  القتتي  متت  معينتت  منظومتت  فيتت  فتكتتو  "
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 هتادي)معتا   وال اشتدي  لأل فتا  بالنستب  ول تصتا  والستينما، التليفزيو   شأ  شأن  ثقاف ،
 .(24 ،1988: نعما 

 تعتتتتال  التتتتت  القضتتتتايا متتتت  العديتتتتد يقتتتتد  المدرستتتت  فالمستتتت   :الددددو ني السياسددددي البعددددد 
 زإبتت ا بهتتدف" الدراستت  منهجتت  فتت  النالتت  يدرستتها التتت  والو نيتت  التاريخيتت  الشخصتتيا 

 لتتتدى يعتتتزز ممتتتا الو نيتتت ، الشخصتتتيا  بهتتتا قامتتت  التتتت  البنوليتتت  األعمتتتا  متتت  العديتتتد
 التو ن  بتاريخت  النال  بتع ي  يقو  المدرس  فالمس   للو   باالنتما  شعور النال 

 ال  تتتتى الستتتا د  السياستتتي  االتجاهتتتا  بتتتي  الفتتت    ويع فتتت  والستتتل  الحتتت   فتتت  السياستتت 
-38 ،2005:  لمتت  محمتتد)مجتمعتت  لسياستت  اديمعتت يكتتو   سياستت  تيتتار ورا  ينجتت ف

39). 

 المقدمت ، المس  ي  الموضوعا  خ   م  في  الت بوي  اآلثار وتتمثل :االقتصادي البعد 
 وضتت ور  وبأهميتهتتا بهتتا واإليمتتا  المحليتت  البيئتت  متتوارد بتتأه  التبصتتي  علتتى تعمتتل والتتت 

 الف ديت  الملكي  على المحافظ  قيم  وتنمي  هدرها، دو   عليها والمحافظ  منها االستفاد 
 .(23 ،2007: المنع  عبد محمد زين )اآلخ ي   قو   وا ت ا  والجماعي ،

 لتي  ولكت  المدرست  المس   أهداف م  أساس  هدف الت ويح  الهدف إ  :الترويحي البعد 
 التتتذي  التمثيتتتل فتتت  المشتتتت كي  النتتت   عتتت  بتتتل فقتتت ، المستتت   جمهتتتور عتتت  التتتت وي  فقتتت 

 ورا  هت  ممت  عليهتا ويحصتل" كبيت  ، ت ويحيت  وج عت  متعت  علتى الوقت   نف ف  يحصلو  
 والم بتت  المنتتاظ  وإعتتداد المستت  ، وتجهيتتز المستت    باإلعتتداد يقومتتو   التتذي  مثتتل الستتتار،
 والبهجت  الستعاد  مت  جتوا   المدرست  فت  العا  الجو على يضف  كأن  والتلقي ، الماكياج وعمل
 .(310 ،2009: سعيد محمود)المدرس  داخل ب ال تي والحيا  الملل  د  وكس 

 لعتتتت ج تستتتتتخد  هادفتتتت  مستتتت  يا  المدرستتتت  المستتتت   يقتتتتد  :والعالجددددي الوقددددا ي البعددددد 
 نمتتتت  تعتتتتديل منهتتتتا ال تتت   مستتتت  يا  يكتتتتو   وقتتتد واالجتماعيتتتت ، الشخصتتتتي  المشتتتك  
 التتتتوت  وإزالتتت  الستتتليم  النفستتتي  الصتتتح  النفتتتل إكستتتا  بهتتتدف الم غتتتو  غيتتت  الستتتلو 
 التدراما هتو الصتدد هتذا فت  المستتخدم  النفست  العت ج أستالي  أبت ز ولعتل. عن   النفس

 المست   يحت   كمتا واألفت اد، للجماعتا  النفست  العت ج مجتا  فت  توظ  الت  النفسي 
 المستتت    العمتتتل ختتت   متتت  صتتتالح  ستتتلوكي  معتتتايي  األ فتتتا  اكتستتتا  علتتتى المدرستتت 
 .أمامه  المقد 
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 المستاهم  عملت  أساستيا  مت  يعتد التذي والتعليمت  الت بتوي  بتدوره المدرست  المس   يقو 
 جتتت ا  متتت   يتتتاته  تهتتتدد التتتت  والمجتمعيتتت  والنفستتتي  الجستتتمي  المختتتا   إلتتتى النتتت   توعيتتت  فتتت 

 فتت  الخنيتت   الظتتاه   لهتتذه الستتلبي  الممارستتا  لتلتت  ناقتتد إرشتتادي مستت    فنتت  بأستتلو  اإلدمتتا 
 واالجتماعيتتتت  الت بويتتت  والمؤسستتتتا  األستتت   لجهتتتتود مكمتتت    عتتتتام    ُيعتتتد فهتتتتو المصتتت ي، مجتمعنتتتا
 بتتتتالقبو  تتستتتت  وقتتتتي  لمعتتتتايي  وفقتتتتا   النتتتت   وتنشتتتتئ  ت بيتتتت  إلتتتتى تهتتتتدف للدولتتتت  والثقافيتتتت  والدينيتتتت 

 والوقاي  والتوعي  المخدرا  لتعا   الخني   السلبي  اآلثار     ف  الصادق  وال غب  االجتماع 
 التو ن  لألمت  تعزيتزه إ تار فت  معت  التعتا   و  يقت  نوعت  كتا  أيتا   للمخدر المدم  التأثي  م 

 فتت  الكلتت  أو الجز تت  الدولتت  دور قصتتور بستتب  النتت   و اقتتا  عقتتو  علتتى و فاظتتا   المصتت ي 
 استتتم  شتتتينا  مستتت  ي )المدرستتت  للمستتت   الفنتتت  التوظيتتت  ختتت   ومتتت  القضتتتي ، تلتتت  معالجتتت 
 بشتتتكل الصتتتناعي  الفنيتتت  الثانويتتت  لتتت م   فتتت  الم اهتتت  لتع يتتت  جتتتاد  كمحاولتتت  نموذجتتتا  ( اإلدمتتتا 
 النالت  لهتا يتعت   التت  الستلبي  واآلثتار العديتد  األض ار إلى عا  بشكل المجتمع وأف اد خا 
 مت  خيت  الوقايت  مبتدأ مت  انن قتا والستلوكي  واالجتماعيت  والنفستي  الصتحي  األصتعد  كاف  على

 فتت  مهمتت  محنتت  الصتتناعي  الفنيتت  ويتت الثان الم  لتت  فتت  المدرستت  المستت   دور يعتتد لتتذا. العتت ج
 وتح يتت ه  يقيتتده  متتا تجتتاه تت الم اهقتت  بم  لتت   يتتاته  م ا تتل أد  فت  يمتت و   وهتت  النتت   توجيت 
 النت    يا  ف  مهم  تحو  نقن  يعتب ( المس  ي ) الفني  واألنشن  التعلي  أ  إذ يض ه  مما

 لتذا العا فيت ،  التت  أشتد فت  يكتو   م  لت ال هتذه ففت  واإلنتاج والعمل للحيا  وإرشاده  إلعداده 
 هتذه وتعتد. المختلفت  الحيتا  جوان  ف  ت ي ا  م  المجتمع ف   ول  يج ي  بما التأث  س يع فهو

 وتعلت  المجتمتع علتى نفستها تفت   الت  الحيا  بمشك   الشامل  للتوعي  أساسيا   مننلقا   الم  ل 
 .جاوزهات أو و لها المشك   هذه مواجه  كيفي  الن  

 :جانبين يلى المدرسي المسرحي النشاط ويركز
 تتضتمن  ومتا المختلفت ، الدراستي  المنتاه  لخدمت  التدراما توظيت  وهتو :التعليمدي الجانب 

 .فهمها الت ميذ على يج  مفاهي  م  الدراسي  الو دا 

 بتي   االنتمتا عمليت  وتأكيتد الت ميتذ لتدى الوجدانيت  الجوان  تنمي  وهو :التربوي  الجانب 
 داختتل وأهميتتته  ب مكانيتتاته  الت ميتتذ ثقتت  زيتتاد  إلتتى يتتؤدي فهتتو أيضتتا   والمدرستت ، الت ميتتذ
 .(4-3 ،2009: كامل أمل) المدرس  المجتمع
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 والوجداني ، الجمالي ، النوا   ت بي  على تعمل وتعليمي ، ت بوي  وسيل  المدرس  المس  
 النال  يتولى بأ " العلمي ، النوا   ف  مساهمت و  واالجتماعي ، والشخصي ، والفك ي ، والثقافي ،
 عتتت  وتكشتتت  التعليمتتت ، المتتتنه  فتتت  تتتت د التتتت  األفكتتتار وتجستتتي  الشخصتتتيا  تشتتتخي  بنفستتت 
 التعبي يت  الفنتو   لكافت  شتامل  عمليت  المست  ي  العمليت  تعتبت  وبتذل . الخاصت  والقتدرا  المواه 

 .(55 ،2010: محمود  ك يم")الفنو   أبو فالمس   والموسيقي ، والتشكيلي 
 الوسطى المراهقة مرحلة في النمو مظاهر: ثانيًا

 خ لهتا مت  يعيش ألن  النال ، بها يم  الت  التعلي  م ا ل أه  م  الثانوي  الم  ل  إ 
 بعتض فظهتور النفستي  األفعتا  ردود مت  العديتد  تدوث فت ستببا   الم  لت  هذه تكو   وقد الم اهق 

 الواقتتتع متتت  للهتتت و  محاولتتت  فتتت  المختتتدر  المتتتواد وإدمتتتا  كتعتتتا    فتتت المنح المنبتتتوذ  الستتتلوكيا 
 األستت ي  ال قابتت  غيتتا  ظتتل فتت  والتحتت ر والمتعتت  الخيتتا  عتتال  إلتتى المهنتت  المدرستت ، العتتا ل ،
 والت ويحتت  والتعليمتت  الت بتتوي  التتدور وغيتتا  الستتو  ورفقتتا  أصتتدقا  وتتتأثي  التوجيهيتت  اإلرشتتادي 
 تجعلت  قتد والتت  بها يم  الت  الم  ل  بحك  نفسيا   ص اعا   ليعيش ،( المدرس) الت بوي  للمؤسسا 

 التتتت  المشتتتاكل متتت  العديتتد إلتتتى تقتتتوده التتت  المختتتدرا  فيتعتتتا ى مضتتن ب  نفستتتي   تتتاال  يعتتيش
 18-16 متت  الوستتنى الم اهقتت  فتتت   وفتت  خارجيتت  أو داخليتت  وصتت اعا  تتتوت  شتتكل علتتى تظهتت 
 يجتد الم اهت  أل  التتأز  م  ل  أ يانا   وتسمى مظاه ه، عجمي ف  النمو استم ار فيها ن  ظ سن 

 متا كل أ  ويجد" والبيولوجي ، النفسي   اجات  مع التكي  وكيفي  المحين  البيئ  فه  ف  صعوب 
 الثامنتتت  ستتت   تتتتى الفتتتت   هتتتذه وتمتتتتد االجتماعيتتت ، والتقاليتتتد العتتتادا  باستتت  يمنتتتع فعلتتت  فتتت  ي غتتت 
 هتذا فت  ألن  واالرتبا ، ال  اب  بس  وتسمى التعلي ، م  ثانوي ال النور تقابل فه  وبذل  عش  ،
 ارتبتتا  متت  يعانيتت  متتا متتدى عتت  تكشتت  الستتلو  متت  مختلفتت  أشتتكا  الم اهتت  عتت  يصتتدر الستت 

 .(297 ،2001 ،2 : زه ا   امد")زا د  و ساسي 
 أفكتتتار نقتتتد الملحتتتو ، العقلتتت  النمتتتو المتتت اهقي  عنتتتد العقلتتت  النمتتتو مظتتتاه  ضتتتم  ومتتت 

 ونلمتت  والتج يتت ، االستتتن ع و تت  والتقليتتد القتتدي  ونبتتذ بالجديتتد الشتت   التتذا ، نقتتد ي ،اآلختت  
 والتتألي  التخيتل والقتدر "" والثاني األولى  اللو   الدراس  موضع للن  المس    التحليل ف  ذل 

 س الح اإلدرا  ف  اخت ال المخدرا  تعا   ويحدث... وغي ها واالنتباه، واالستدال ، والزخ ف ،
 الح كتتا  فتت  عتتا  خلتتل يحتتدث  يتتث والبصتت  الستتمع بحاستتت  األمتت  تعلتت  متتا إذ وخاصتت  العتتا ،
 واختت   التب   نحتو االتجتاه فت  التزم  إدرا  فت  خلتل  تدوث إلتى باإلضتاف  والبصت ي ، الحسي 
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 World Health)" التضتتتتتتخ  نحتتتتتتو والحجتتتتتت  النتتتتتتو  نحتتتتتتو باالتجتتتتتتاه المستتتتتتافا  إدرا 

Organization: 2002, p. 316). 
 آلختتت ،  تتتي  متتت  العزلتتت  إلتتتى الم اهتتت  فيميتتتل المتتت اهقي  عنتتتد النفستتت  النمتتتو مظتتتاه  أمتتتا

 وعتد  األعلتى، مثلت  هتو األقتوى  ويكتو   ألقويتا  و ت  القتو  وعشت  التذا   و  المتم كز والتأمل
 يميتتل المختتدرا  لتعتتا   والستتلوكي  النفستتي  التتتأثي ا  ومتت  المؤقتتت ، اللتتذ  عتت  ويبحتتث الخضتتوع،
 لتعنتل نتيجت  التفكيت  ملكت  لتعنتل األست   ختارج أو داختل العنيت  الستلو  إلتى متدم ال الشخ 
 الحالت  وستياد  المتزاج، و تد  المستتم ، قلقت  نتيجت – اآلخت ي  علتى باالعتتدا  فيقو  الخ، وظا  
 واضتحا   الخلتل يظهت  وهنتا والمظهت ، التنف  وإهمتا  التحصتيل علتى القتدر  وعتد  عليت ، العصبي 

 .اآلخ ي  مع أو الذا  عم التعامل ف 
 باألدبتتتتا  الشتتتتديد اإلعجتتتتا  وإبتتتتدا  النفولتتتت ، كتتتت   نبتتتتذ الل تتتتوي  النمتتتتو خصتتتتا   ومتتتت 

 والفلستفي ، العلميت  بالمصتنلحا  الشتديد التكلت  الل ويت ، الحصتيل  وزيتاد  والمشتاهي ، والعظما 
 إدرا  عتتد  أو وغي هتتا، كتت  ، مجتت د ولتتي  للتعبيتت  كوستتيل  الل تت  واستتتعما  باأللفتتا ، والت عتت 
( الهلوستت   بتتو ) المختتدرا  تعتتا   فتت  خاصتت  مفهومتت  أو متستتق  غيتت  ألفاظتت  فتصتتب  معانيهتتا
 اللو ت  للتن  المست    التحليتل أنظت ) منهتا المتألوف وغيت  ال  ي  ويختار الكلما  بي  فيخل 
 (.والسادس  الثالث 

 الختوف بستب  تئتا ،االك  الت  المت اهقي   يا  ف  تؤث  الت  النفسي  األم ا  بي  وم 
 فت  والفشتل واإل بتا  الت كيتز وقل  وملذاتها، الحيا  ع  ويمتنع والشعور، اإل سا  وعد  الشديد
 انفصتتا  وأيضتتا  " وغي هتتا، الشتتهي  وفقتتدا  التتذاك  ، وضتتع  والختتوف، والقلتت  التشتتاؤ  رو  الحيتتا ،

 الم اهت  ب يص بحيث األفكار تشت  ه  أع ا  ث ث لدي  خني  نفس  م   وهو الشخصي 
 بهتا، ويقتنتع الواقتع فت  ليس  أشيا  وجود يتخيل بحيث الهذيا  األفكار، بي  ال ب  ف  يتحك  ال

 ،2001: األ متتدي أمتتل) ".الواقتتع فتت  موجتتود غيتت  متتا  يتتوا  أو شتتخ  ك ؤيتت  األوهتتا  وأخيتت ا  
 نصتتتت  داختتتتل المؤلتتتت  وظفهمتتتتا الشخصتتتتي  وانفصتتتتا  االكتئتتتتا  أعتتتت ا  ومظتتتتاه ( 231-235

 .(والخامس  الثالث  اللو   ف  خاص  التحليل)و الدراس  موضوع المس   
  يتتتا  فتتت  العمتتت  بال تتت  االنفعاليتتت  التعبيتتت ا  تكتتتو   االنفعتتتال  النمتتتو خصتتتا   متتت  أمتتتا
 التنتتتاقض أ يانتتتا   والتنتتتاقض الثبتتتا  بعتتتد  ويتصتتت  وعنيفتتتا   قويتتتا   االنفعتتتا  يكتتتو    يتتتث الم اهتتت ،
 يشتتتع  كتتتأ  مشتتتاع ه، استتتتق ار وعتتتد  التذبتتتذ  فتتت  تتتتتلخ  التتتت  المشتتتاع  ثنا يتتت  أو الوجتتتدان 
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 إزا  والستتتتخ  وال ضتتتتا ،(370  ،1994: ميخا يتتتتل خليتتتتل)والكتتتت ه والحتتتت  والنفتتتتور باالنجتتتتذا 
 الثانيت  اللو   ف  خاص  للن  المس    التحليل) ف  جليا   ذل  ونلم . والمواق  الموضوعا 

 .(والسادس 
 ع قاتتتتت  دا تتتت   تتستتتتع الم  لتتتت  هتتتتذه فتتتت  الم اهتتتت  أ  االجتمتتتتاع  النمتتتتو خصتتتتا   أمتتتتا
 إلتتتى فيستتتعى المجتمتتتع، وهتتتو أوستتتع محتتتي  إلتتتى والمدرستتت  األستتت   ليتجتتتاوز تتتتدريجيا   االجتماعيتتت 

 مواقت  أمتا  نفست  ويجتد بكيان  الف د وشعور بالذا ، الثق  وتنمو الس ، رفا  مع جديد  ع قا 
 التتذي المجتمتتع متتع تتستت  مختتتار  قتتي  اكتستتا  ويحتتاو   يالهتتا التصتت ف عليتت  مختلفتت  اجتماعيتت 
 ومتت . ستتلنتهما متت  والتحتت ر الوالتتدي  انتقتتاد إلتتى والميتتل الستتلن  مقاومتت  جانتت  إلتتى فيتت ، يعتتيش

 ال فتتتا  جماعتتت  تتتت المدرستتت  تتتت األستتت   الم اهقتتت  م  لتتت  فتتت  االجتمتتتاع  النمتتتو فتتت  المتتتؤث   العوامتتتل
 متتتت  لتتتتبعضا يعتتتتتاد بمعنتتتتى االجتمتتتتاع  التتتتتواز   اضتتتتن ا  يحتتتتدث المختتتتدرا  وبستتتتب  .وغي هتتتتا
 يتعتذر وبالتال  منها باله و  وذل  ب  المحين  المشاكل أو الواقع مواجه  تأجيل على المدمني 
 بتاتزا  للعتيش ال زم  واالجتماعي  النفسي  وقدرته  إمكانياته  وتضع  االستجاب  السلو  لديه 
 .(134 ،2001 ،2 : وآخ و   دو   جو  ")المجتمع ف  مقبو 

 داختتتل األستتت ي  التفكتتت   تتتدوث للمختتتدرا  المستتتتم   جتماعيتتت اال التتتتأثي ا  ضتتتم  ومتتت 
. المتدم  فيت  يعتيش التذي الوست  فت  االجتماعيت  الع قتا  فت  البت ود مت   الت  وجتود أو العا ل 
( 85  ،2002: وآختت و   مكفتولي  روبتت  )الم اهت  يعيشت  التتذي الواقتع عت  االبتعتتاد إلتى ستعيا  
 أنظت ) المختدرا  تعتا    تاال  مثل الزا ف  د السعا م  وهم  عال  نحو الظ وف هذه مثل ف 

 (.والسادس  والثالث  الثاني  الفني  اللو ا  ف  المس  ي 
 الجستتتم  النمتتو فتت  واضتت  أثتتت  للتتدي : الم اهقتت  م  لتت  فتتت  التتدين  النمتتو مظتتاه  ومتت 

 الم اهتت  ويستتاعد اإليجتتاب ، للستتلو  فتتتدفعها التتنف  فتت  تت ل تتل  تتي  والعقيتتد  النفستتي  والصتتح 
  تتتى رشتتده إلتتى م هقتتت  عبتت   فولتتت  متت  أمامتت  الن يتت  وينيتت  بتتا ، واإليمتتا  االستتتق ار ىعلتت

 واليقتي  الش  وأيضا   وتعالى سبحان  هللا إلى اللجو  تزيد الدين  الحما  مظاه  وم . شيخوخت 
 والستتلو  األخ قتت  النضتت  ازداد الم اهتت  شخصتتي  فتت  الدينيتت  اليقظتت  ازداد  وكلمتتا. "والمجادلتت 

 بالتمست  دينت  توجي  وم  سلوكي  عادا  م  يكتس  لما وفقا   عبادات  يمار  فهو لدي ، لحميدا
 هتتذه فتت  المتت اهقي  أ   يتتث الم اهقتت  فتتت   فتت  بال تت  أهميتت  لهتتا الدينيتت  فالت بيتت  والعتتادا  بالعقيتتد 
 التت و  لبتتث الف صتت  تستتت ل أ  والمدرستت  األستت   علتتى البتتد ولهتتذا العليتتا، المثتتل يلمستتو   الم  لتت 
 .(116 ،2001: إب اهي  ميخا يل)الم اه  نفسي  ف  ودعمها الديني 
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 التوعيتتتت  فتتتت  ودوره التتتتدين  التتتتوازع أهميتتتت  علتتتتى المدرستتتت  المستتتت    التتتتن  ارتكتتتتز ولقتتتتد
 الفنيتت  اللو تتا  فتت ) وخاصتت  المختتدرا  وإدمتتا  تعتتا   متت  والتحتتذي  بالتتدي  والتمستت  والتوجيتت 
 (.والخامس  الثاني 

 الفتت د، جستت  لهتتا يتعتت   التتت  الستتلبي  والتتتأثي ا  النتتتا   متت  العديتتد متتا اإلد عتت  وينتتت 
 فت  اإلف ا  يؤدي كما عقلي ، غيبوب   دوث إلى األفيو   على االعتماد يؤدي المثا  سبيل فعلى
 المتدم  وجت  فت  إزرقتا  و تدوث العتي   دقت  ف  تقل  مع اإلغما   دوث إلى المورفي  تناو 

 شتديد استت خا  جانت  إلتى النتو  ف  كبي   رغب  وتولد والتنف  النبض معد  ف  شديد وانخفا "
 الشتتهي  وفقتتدا  الشتتديد، اإلستتها  إلتتى ال قتتا   يتتؤدي الهضتتم  الجهتتاز فتت  الملستتا  العضتت   فتت 
 لتتتتدى واستتتتوداده الوجتتتت  باصتتتتف ار المصتتتتحو  العتتتتا  والضتتتتع  والهتتتتزا  النحافتتتت  إلتتتتى يتتتتؤدي ممتتتتا

 .)www.mishcut.com,2001(للم يض المقاوم  وضع  المتعا  
 والتتت  لتتذك ها المجتتا  يتستتع ال األختت ى  والنتتتا   والمظتتاه  اآلثتتار متت  العديتتد عتت  فضتت   

 .تعا يها و     أنواعها اخت ف على المخدر  المواد على االعتماد استم ار مع بالظهور تبدأ
 :للدراسة المنهجي اإلطار: ثالثا
 وتساؤالتها الدراسة مشكلة

 الصتور  تشتكيل فت  المدرس  المس   ب  يقو  أ  يمك  الذي الدور أهمي  م  ال غ  على
 األمت  قليلت ، المدرستي  المست  يا  هتذه أ  إال وتعا يهتا المختدرا  مختا    تو  للمشتاهد الفني 
 مت . بحتث إلتى  اجت  فت  المختا   هتذه     ف  المقدم  المس  ي  األعما  إسها  يجعل الذي
 عتال  كيت : التتال  الت  ي  الستؤا  علتى لإلجابت  محاولت  فت  البحتث مشتكل  تتحتدد المننل  هذا

 لبنتا  الكاتت  وظفهتا التت  اآلليت  هت  ومتا ومخا  هتا المخدرا  قضي  المس  ي  الت بي  أخصا  
 :عديد  ف عي  أسئل  عد  هنا  ف   السؤا  هذا م  وانن قا الدرامي ؟ شخوص 
 ؟و  اآلخ   يمتنع  ي  ف  المخدرا  تعا   إلى الن   بعض تدفع الت  األسبا   ما 
 داختتتتتل المختتتتتدرا  متعتتتتتا   شخصتتتتتي  خ لهتتتتتا متتتتت  ظهتتتتت   التتتتتت  الدراميتتتتت  الصتتتتتور  متتتتتا 

 المس  ي ؟
 المستت   متت  ختت  الظتتاه   هتتذه مكافحتت  فتت  المجتمعيتت  والمؤسستتا  ستتتفاد اا أوجتت  متتا 

  ؟ المدرس 
 ؟ المخدرا  تعا   م  السماوي  األديا   ك  ما 

http://www.mishcut.com,2001/
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  واآلثتتتتار المختتتتدرا  تعتتتتا   بمختتتتا   الصتتتتناعي  الفنيتتتت  الثانويتتتت  الم  لتتتت   تتتت   توعيتتتت 
 .إلدمانها السلبي 

 والمجتمتتتتع الفتتتت د علتتتتى وتأثي هتتتتا المختتتتدرا  تعتتتتا   فتتتت  المتتتتؤث   العوامتتتتل علتتتتى التعتتتت ف 
 .المص ي 

 التتتن  داختتتل المختتتدرا  تعتتتا   لقضتتتي  الفنيتتت  عالجتتت والم الفك يتتت  ال ؤيتتت  علتتتى التعتتت ف 
 .المدرس  المس   

  والتتتت  المختتتدرا  وإدمتتا  تعتتتا   عليهتتا تننتتتوي  التتتت  الخنتتور  متتت  الدراستت  أهميتتت  تتتأت 
  تت   وهتت  فيتت  عنصتت  ألهتت  الستتتهدافها نظتت ا   المصتت ي  لمجتمعنتتا  قيقيتتا   تهديتتدا   تشتتكل

 ممتا مجتمعنتا عليهتا وي تكتز يقتو  التت  األساستي  الدعامت  يمثلتو   الفن  وي الثان المدار 
 التت  والدينيت  والثقافيت  واالقتصتادي  االجتماعيت  بالتنميت  النتوا   كاف  على سلبا   ينعك 
 .المص ي  المجتمع ينشدها

  فتتت  ممتتتث   ) المدرستتتي  المؤسستتت  قبتتتل متتت  تبتتتذ  التتتت  المستتتتم   الجهتتتود علتتتى الضتتتو  تستتتل 
 .واإلدما  التعا   لحاال  للتصدي وتثقيفي  اجتماعي  تعليمي  كمؤسس ( المدرس    المس

  تت   أ   يتتث الدراستت  تتناولتت  والتتذي المستت    التتن  إليهتتا الموجتت  العم يتت  الم  لتت  
 والمع فيتت  اإلرشتتادي  والنتت    الوقايتت  لتتتعل  استتتعدادا   أكثتت    يكونتتو  العم يتت  الم  لتت  هتتذه

 .وأنواع  أشكال  بكاف  المخدر  لتعا  السلبي  لآلثار

 عت  والمست   اإلعت   بمجتا  والمهتمتو   االتصتا  علتى والقتا مو   البتا ثو   منها يستفيد وقد 
 .ومقت  ا  توصيا  عن  ينت  وما البحث عنها يسف  الت  النتا   على اال  ع   ي 

 وأدواتها الدراسة منهج
 استم  شتينا " المس    للن ( المحتوي  تحليل) الوصف  المنه  على الدراس  اعتمد 

  الم اهق  م  ل  وه  (.سن  18-16) س  م  الصناعي  الفني  الثانوي  الم  ل  لن  " اإلدما 
 .الوسن 
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 ةوووووودراسووووووال ةووووووعين
-2015) متت  الفتتت   فتت  المدرستت  المستت   خشتتب  علتتى المقتتد  المستت    التتن  وتشتتمل

 التابعت  التعليميت  الستنب وي  بت دار  المدرست  المس   لمه جا  الختامي  الع و  كأ د(  2016
 .ياسي  ع   المس    لألخصا  " اإلدما  اسم  شينا " مس  ي  الدقهلي  لمحافظ 

 ةووووووووووودراسووووال دودووووووووح
 يلي فيما الدراسة حدود تتضح
 المختتتتدرا  تعتتتتا   بمختتتتا   التوعيتتتت  فتتتت  المدرستتتت  المستتتت   دور: الموضددددويي الحددددد  -1

   .ياسي  ع   المس    لألخصا   أنموذجا  " اإلدما  اسم  شينا " مس  ي 
 تقابتل والتت . ستن  18-16 مت  الصتناعي  الفنيت  الثانويت  الم  لت   ت  : البشري  الحد -2

 .والثالث الثان و  األو  الصفوف

 . 2016-2015 م  الفت   ف : الزمني الحد -3

 (.التعليمي   السنب وي  إدار ) الدقهلي  محافظ : المكاني الحد -4

 دور Role : ضتتتو  فتتت  الستتتلو  هتتتذا ويتحتتتدد اآلختتت ي  أو الفتتت د متتت  المتوقتتتع الستتتلو  هتتتو 
 معتتتتايي  تحتتتتدده البنتتتتا  فتتتت  للفعتتتتل أستتتتلو  فهتتتتو( 395 ،1993: بتتتتدوي ) اآلختتتت ي  توقعتتتتا 
 مجموعت  ه  ومكونات  وااللتزاما ، والتوقعا  فعا واأل األغ ا  م  مضمو   ل  المجتمع،

 التدور أدا  يكتو   وبهتذا المعياري ، صف  عليها تضف  الت  والمعايي  الثقافي  والعناص  القي 
 ،2003: فت ج)الممكنت  والتوقعتا  المعتايي  م  مجموع  تحكمها عملي  بل آلي ، عملي  لي 
352-358). 

 والمتؤدى الموجت  الفعتل أو الوظيفت  العمتل، النشتا ، وانت ج هذه دراستنا ف  بالدور المقصود
 المختتتدرا  تعتتتا   بمختتتا   النتتت   توعيتتت  بهتتتدف المدرستتت  المستتت    النشتتتا   تتت ف متتت 

 .وإدمانها
  المدرسددددي المسددددر School Theatre: المستتتت    النشتتتتا  مجمتتتتوع بتتتت  ويقصتتتتد 

 بتتتي  مستتت  ي  أعمتتتاال   المدرستتت  ف قتتت  تقتتتد   يتتتث المتتتدار  فتتت  الت ميتتتذ أمتتتا  المعتتت و 
 و أمتتتوره ، وأوليتتتا  وأستتتاتذته  زم  هتتت  متتت  يتكتتتو   لجمهتتتور التعليميتتت  المؤسستتت  جتتتدرا 
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 إش اف تح  يت  هذا كل وموسيقى ورس  تمثيل م  المختلف  الهوايا  إشباع على تعتمد
 .(51 ،2006:  ال  ب  نزيه )مدرسا   يكو   قد  ى مس   اخصا

 مس  ي  أعماال   المدار  ف  يقد  مس     نشا هو المدرس  للمس   اإلج ا   التع ي 
 الت بيتتت  أخصتتتا   إشتت اف تحتتت  أمتتوره  وأوليتتتا  وأستتاتذته  الت ميتتتذ متت  يتكتتتو   لجمهتتور
 المناستتبا  فتت  المدرستت  داختتل الت ميتتذ بتت  يقتتو  التتذي التمثيتتل لتنشتتي  وذلتت  المستت  ي 
 .عا  بشكل تمعالمج ته  الت  القضايا أو الحيا  م  موضوعا   أو والو ني  االجتماعي 

 التعدا ي    Drug addict :نتوع أي تنتاو  الدراست  هتذه فت  إج ا يتا   بالتعدا ي ويقصتد 
 ممتتا الشتت ، أو التتتدخي  أو األكتتل   يتت  عتت  كانتت  ستتوا  المحظتتور  المختتدرا  أنتتواع متت 
 وجستت  المختتدر بتتي  التتداخل  التفاعتتل بستتب  وجستتميا   نفستتيا   المتعتتا    التت  علتتى يتتؤث 

 .المتعا  

  اتالمخدددر Drugs  :  الظلمتت  بمعنتتى تتتأت  كمتتا الستتت ، وتعنتت  ختتدر كلمتت  متت  جتتا 
 كيميا يتتت  متتتاد  الدوا يتت  النا يتتت  متت  والمختتتدر( 85: التت و  أبتتتو أ متتد) والفتتتتور الشتتديد 
 المصتتحو  التتوع  غيتتا  أو النعتتا  وتستتب  لإلنستتا  األساستتي  الخ يتتا  يتتا  فتت  تتتؤث 

 (.10-9 ،1982: الدم داش عاد ) األل  بتسكي 

 التوع  فقتدا  تستب  معينت  متاد  بأن  النبي  الموسوع  ف  تع يف  جا   ي  ف 
 إلزالت  تستتعمل المختدرا  أ  ومتع. الوفتا  تعقبهتا غيبوب  إلى ينته  وقد متفاوت  بدرجا 
 للبتتن  المستتتعمل  المتتواد جميتتع أ  ومتتع كالمنومتتا ، النتتو  إل تتداث أو كالمستتكنا  اآلال 
 معينت  متواد علتى للداللت  اآل  خص  قد نفس  المفهو   ف  المخدرا ، م  عدها يجوز
 .(27 ،2001: جاس  أف ا )عاما   تثبينا   العصب  الجهاز تثب 

 تستتب  التتت  المتتواد متت  مجموعتت  هنتتا  أ  إلتتى فيشتت  القانونيتت  النا يتت  متت  أمتتا
 ألغتت ا  إال تصتتنيعها أو زراعتهتتا أو تتتداولها ويحظتت  العصتتب  الجهتتاز وتستتم  اإلدمتتا 
 (. 9 ،1982: الدم داش عاد ) القانو   يحددها

 أو العضتتتوي  االعتمتتاد إلتتتى تتتؤدي متتتاد  أي بتت  فيقصتتتد النفستتي  النا يتتت  متت  أمتتا
 باالضتتتتن ابا  لإلصتتتتاب  لديتتتت  االستتتتتعداد تنميتتتت  علتتتتى المتعتتتتا   تستتتتاعد التتتتت  النفستتتت 

 أو نشتا   ب بنتا  أو الم كتزي  العصتب  الجهتاز بتنشتي  إمتا والعقليت ، النفسي  واألم ا 
 .(33 ،2003: بابك )والتخي   بالهلوس  سببهات
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 واقتصتادي  اجتماعيت  أضت ارا   عنهتا وينتت  واإلدما  التعود إلى بمقتضاها وتؤدي
 .والمجتمع للف د

 بدخولتت  يتتؤث  كيميتتا   أو  بيعتت  مختدر كتتل هتتو :للمخدددرات اإلجرا ددي التعريدد 
 خلتل م  يحدث  عما فض   . سلب  بشكل وظا ف  م  أكث  أو وظيف  على اإلنسا  جس 
 متتواد أستتا  علتتى مصتتنف  أنهتتا كمتتا. اإلنستتا  وعقليتت  نفستتي  وإضتت ار الجستت  كيميتتا  فتت 

 .قانونيا   وممنوع  دينيا   مح م 
  اإلدمدا Addiction   :أدمت  يقتا  إدمانتا ، أدمت  ُيتدم ، أدمت ، الفعتل مت  مشتت  لفتظ 

 علتتتتتى إال قتتتتتعي ال واإلدمتتتتتا ( 225: هاديتتتتت  بتتتتت ) عليتتتتت  وواظتتتتت  أدامتتتتت  بمعنتتتتتى الشتتتتت  
 ،1968: منظتور ابت ) شت بها لتز  بمعنتى الخمت  أو الشت   يتدم  فت   فيقتا  األع ا 

159.) 

 األ يتتتتا  بعتتتتض وفتتت  نفستتتتي   التتت  بأنتتتت  العالميتتت  الصتتتتح  منظمتتت  ع فتتتتت  ولقتتتد
 باستتجابا  ويتميتز والمختدر، الحت  الكتا   بتي  يحدث الذي التفاعل ع  ناتج  عضوي 
 وأختتت ى  فتتتت   بتتتي  أو دا تتت  بشتتتكل المختتتدر لتنتتاو  عنيفتتتا   دافعتتتا   تتضتتتم  متتتا عتتتاد  ستتلوكي 

 متتت  المزعجتت  آلثتتتار\ا تجنتت  أو تفتتتادي أجتتل متت  وأ يانتتتا   النفستتي ، آثتتتاره علتتى للحصتتو 
 :Schilit and Gomberg) االمتناع  ال  ف  تنت  الت  والق قل المشاكل

1991, p.4) 
 المتعتتا   عنتتدها يصتتل التت  الم  لتت  هتتو فاإلدمتا : للبا تتث اإلج ا تت  التع يت 

 الكميت  ف  زياد  إلى الميل مع الماد  لتعا ي  دافع  داخلي  قه ي  بقو  العقار أو للمخدر
 معتا   ك همتا أو جستدي  أو نفستي  آال  بت  لحقت  المتاد  تعتا   عت  الشخ  انقنع وإذا

 .أخ ى  م   التعا   إلى يدفع  مما تحملها علي  يصع  بحيث

 المجتمد  فدي المخددرات تعدا ي يوامد : "بعندوا ( 1987) الفدالح قاسد  سليما  دراسة 
 تعتا   ورا  األسبا  أه  م  أ  الدراس  إليها توصل  الت  النتا   أه  وم ". السعودي
 النفتتت   التتتدين ، التتتوازع ضتتتع  الفتتت اغ، أوقتتتا  الستتتو ، رفقتتتا  مخالفتتت  واإلدمتتتا  المختتتدرا 
 .سن  29-20 بي  أعماره  تقع%( 60) المخدرا  متعا   أغلبي  وأ  المادي ،
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 النفسدددية الجواندددب لدددبع  دراسدددة: "بعندددوا ( 1988) السدددعيد هللا يبدددد أحمدددد دراسدددة 
 أ  الدراستت  إليهتتا توصتتل  التتت  النتتتا   أهتت  ومتت . الريددا  بمنطقددة" الحشددي  لمتعددا ي
 الستو  أصتدقا  مجتارا   هت  الحشتيش تعتا   أستبا  أهت  مت  أ  ذكت وا العينت  أف اد معظ 
 المتتزاج وتحستتي  الوهميتت ، الستتعاد  عتت  والبحتتث والمشتتك  ، الهمتتو  نستتيا  فتت  وال غبتت 
 .لديه 

 ظدداةر  لمواجهددة التربددوي  التخطددي : "بعنددوا ( 1993) الملدد  يبددد رسددمي رسددت  دراسددة 
 إليهتتا توصتتل  التتت  النتتتا   أهتت  ومتت " الجددامعي قبدد  التعلددي  مرحلددة  ددال  لددد  اإلدمددا 

 المقتتتتت را  ضتتتتتم  المختتتتتدرا  مشتتتتتكل  تتتتتتدري  يتتتتت فض أ تتتتتدهما اتجتتتتتاهي  وجتتتتتود راستتتتت الد
 إلتتى أشتتار  العينتت  متت % 97 نستتب  وأ  تدريستتها، اآلختت  االتجتتاه يفضتتل بينمتتا الدراستتي ،
 المختتدرا ، تعتتا   متت  الوقايتت  فتت  تستته  بتت ام  الت بويتت  األنشتتن  خنتت  تضتتمي  أهميتت 
 .العقاقي  تعا   م  للوقاي  مصا ب  أنشن  المناه  تضمي  يت  أ % 92 نسب  ورأ 

 مواجهددددة فددددي الثددددانوي  الددددتعل  دور: "بعنددددوا ( 1994) الناصددددر يبددددد إينددددا  دراسددددة 
 إليهتتا توصتتل  التتت  النتتتا   أهتت  ومتت . أسدديوط محافظددة يلددى ميدانيددة دراسددة" المخدددرات
 نتتتوع وبتتتي  النتتت   متت  واإلنتتتاث التتتذكور بتتتي  إ صتتا ي  داللتتت  ذا  فتتت و   وجتتتود الدراستت 
 لتتدى مع فت  المختتدرا  أنتواع أكثتت  وأ  وتج بتهتا بالمختتدرا  والمع فت  الفنتت  الثتانوي   التتعل
 .المخدر  األق ا  ه  الن   بواسن  تج يبا   المخدرا  أنواع وأكث  األفيو ، هو النلب 

 المؤسسدات دور لتدديي  مقتدر  برنامج: "بعنوا ( 1996) محمد الظري  محمد دراسة 
 التتت  النتتتا   أهتت  ومتت ". قطددر بدولددة ميدانيددة دراسددة إلدمددا ا مددن الوقايددة فددي الشددبابية
 وأ  البنتتتا  هتتتذا داختتتل البنا يتتت  والع قتتتا  األستتت ي، البنتتتا  أهميتتت  الدراستتت  إليهتتتا توصتتتل 
 إذ. المجتمتع أو المدرست  أو البيت  فت  ستوا  الفت د  يا  ف  المبك  التدخل تتنل  الوقاي 

 التنشتتتئ  أستتتلو  وأهميتتت  المختتتدر، علتتتى قبتتتا اإل فتتت  الح جتتت  الفتتتت   هتتت  الم اهقتتت  فتتتت   أ 
 كشتت   المختتدرا  إلدرا  الم اهتت  لتتدى الحستتن  والقتتدو  اآلبتتا  وستتلو  لألبنتتا  االجتماعيتت 

 .اجتماعيا في  م غو  غي 

 فددي المخدددرات تعددا ي ظدداةر : بعنددوا ( 1997) الموسددومة الدرايسددة سددليما  دراسددة 
 يلدى اإلدمدا  لعدال  العدا  األمدن مديريدة مصدحة فدي الموجودين المتعا ين من األرد 



2017  (2ج)و ـوليـي( 111)عدد ال  جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 175 

 إليهتتا توصتتل  التتت  النتتتا   أهتت  ومتت . النفسددية للصددحة الرشدديد ومستشددفى المخدددرات 
 الدراس 

  أكثت  سن ( 29-20) العم ي  الفئ  كان  إذ للمخدرا ، تعا يا   أكث  الشبا  أ 
 .المخدرا  تعا   ف  مثي تها م 

  التعا   بداي  عند ي نفس مشاكل م  يعانو   العين  غالبي  أ  اتض. 

  المخدرا  يتعا و   أصدقا  له  كا  العين  أف اد غالبي  أ  تبي. 

  مصتتتادر أمتتتا بستتتهول ، المختتتدرا  علتتتى يحصتتتلو   العينتتت  أفتتت اد غالبيتتت  أ  تبتتتي 
 المت وجي  أو المخدرا  تجار ه  األصدقا  فكانوا المخدر  الماد  على الحصو 
 .للمخدرا 

  كانت  المبحتوثي  نظت  وجه  م  التعا   إلى ؤديت الت  األسبا  أه  أ  تبي 
 الفضتتتو ، ودافتتتع الفتتت اغ، ووقتتت  الستتتو ، رفقتتت  وتتتتأثي  والمشتتتاكل، الهمتتتو  نستتتيا 
 .الدين  الوازع وضع 

  بدايتتتت  عنتتتتد إج اميتتتت  ستتتتابقي  بتتتت  كتتتتانوا العينتتتت  أفتتتت اد متتتت  عاليتتتت  نستتتتب  أ  تبتتتتي 
 .اإلج ام  سلو ال نحو الشخ  دفع إلى يؤدي قد التعا   ف   لهذا التعا  ،

 والمخددددرات الهلوسدددة حبدددو  تعدددا ي: "بعندددوا ( 2001) محمدددد جاسددد  أفدددرا  دراسدددة 
 الدراس  إليها توصل  الت  النتا   أه  وم ". وآثارةا ويواملها

  مت  بتشتجيع مت   ألو  الحبتو  تعتا وا قتد المبحتوثي  مت %( 72.5) أ  اتض 
 .تعا  لل المؤدي  االجتماعي  العوامل م  السو  أصدقا  أ د

  أكده ما وهذا اإلج ام  السلو  نحو األشخا  دفع إلى يؤدي التعا   أ  تبي 
 .المبحوثي  م ( 87.3)

  العوامتل مت  التدين  التوازع ضتع  أ  أكتدوا قتد المبحتوثي  م %( 72) أ  تبي 
 .المخدرا  لتعا   المؤدي  االجتماعي 

  المؤديتتت  جتماعيتتت اال العوامتتتل متتت  األستتت   داختتتل الحستتتن  القتتتدو  انعتتتدا  أ  تبتتتي 
 .المبحوثي  م %( 37.5) أكده ما وهذا للتعا  ،

 واإلدمدا  األسدرية االجتمايية التنشئة:  بعنوا ( 2005) الهاشمي الناصر يبد دراسة 
 فانو   بمركز للعال  الخاضعين المدمنين من يينة يلى ميدانية دراسة" المخدرات يلى
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 المتدمني  أس   سما  م  أ  الدراس  إليها ل توص الت  النتا   أه  وم . الجزا ر البليد 
 بتي  ع قت  هنتا  وأنت  ،(االنفصتا  الهجت ، النت  ، الوالتدي ، أ تد فقتدا ) األس   التفك 
 المتتتدم  عمتتت  بتتتي  الفتتت و   أ  وتبتتتي . التعتتتا   بدايتتت  عنتتتد العمتتت  وبتتتي  األستتت ي  التفكتتت 
 بالنستتب  اإلهمتتا  أستتلو  علتتى معتتا   دالتت  االجتماعيتت  التنشتتئ  أستتالي  متتع التعتتا   وبدايتت 
 .لأل 

 برسددي واندددرو مددا   باتريدد  دراسددة Patrick Mc, Andrew Percy (2006 )
 فتدددر  خدددال  الشدددبا  قبددد  مدددن المتزايدددد والتعدددا ي المخددددرات اسدددتخدا  أنمددداط: "بعندددوا 

 تجنتت  فتت  األمتتور أوليتتا  دور الدراستت  إليهتتا توصتتل  التتت  النتتتا   أهتت  ومتت  ".المراةقددة
 وقتتت  فتت  التعتتا   عتت  المبكتت  الكشتت  تتت  متتا إذا خصوصتتا   المختتدرا  تعتتا   أبنتتا ه 
 .المشكل  هذه الشبا  تجن  ف  المدرس  ودور مبك ،

 دراسدة (King lasley 2010 ) إثرا دي برندامج فايليدة المددار  فدي الددراما: "بعندوا 
 لدراست ا إليهتا توصتل  التت  النتا   أه  وم ". المعاصر  بالقضايا التالميذ لتويية للدراما
 أدى  يتث المعاصت  ، بقضتاياه  النت   توعيت  فت  المدار  ف  المس  ي  الت بي  أهمي 
 .المعاص  مجتمعه  قضايا بمناقش  الت ميذ وع  نمو زياد  ف  مس    ب نام  تنبي 

 لبددة لددد  المخدددرات تعددا ي أسددبا : "بعنددوا ( 2011) الركددابي ياسددين لميددا  دراسددة  
 لتعتا   األستبا  أهت  أ  الدراس  إليها توصل  الت  النتا   ه أ  وم . اإليدادية المرحلة

 تتتت الشخصتتتي  والعوامتتتل األولتتتى، الم تبتتت  علتتتى  صتتتل  التتتدين  التتتوازع ضتتتع  المختتتدرا 
 علتى  صتل  األست   وتتأثي  الثانيت ، الم تبت  علتى  صتل  للمتعتا   المهني  االجتماعي 

 السياستتتي  العوامتتتل ثتتت  ال ابعتتت ،  الم تبتتت علتتتى  صتتتل  الستتتو  رفقتتتا  تتتتأثي  الثالثتتت ، الم تبتت 
 .الخامس  الم تب  على  صل 

 التوييددة فددي المدرسددي المسددر  توظيدد : بعنددوا ( 2011) الددرؤوف يبددد تددامر دراسددة 
 الدراست  إليهتا توصتل  التت  النتتا   أهت  ومت  المدرسي  األساسي التعلي  لمرحلة الدينية
  يتتث اإلعداديتت ، الم  لتت  ت ميتتذل الدينيتت  التوعيتت  فتت  المدرستت  المستت   توظيتت  إمكانيتت 
  ستتتت  مثتتتتل والمعتتتتام   والستتتتلوكيا  اآلدا  لتتتتبعض متتتتدعما   المستتتت    الخنتتتتا  جتتتتا 

 التو يتتد) مثتتل العقا تتد وبعتتض( الصتتيا ) مثتتل العبتتادا  وبعتتض الوالتتدي ، وبتت  المعاملتت ،
 (.با 
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 نيجلنيددر جديم  دراسدة Nageldinger, James (2014)  المدالم  اإلثدر: "بعندوا 
 إليهتتا توصتتل  التتت  النتتتا   أهتت  ومتت  المدرسددة  فددي والدددراما المسددر  أنشددطة خدا السددت

 يتختذ لتذل  ، القت ا   مهتار  خاصت  الت ميذ على واض  تأثي  المس   ألنشن  أ  الدراس 
 أ  إلى باإلضاف  ت ميذه، وتدري  لتعلي  وسيل  المدرس  داخل المس   أنشن  م  المعل 
 .الت ميذ بي  التعاو   ت سخ  للمس   االجتماعي  البيئ 

 :اآلتي يتضح السابقة الدراسات نتا ج استعرا  خال  من
 الت بتتوي  التخنتتي  أهميتت  علتتى( 1993 رستتت ) ودراستت  ،(1996 الظ يتت ) دراستت  أكتتد 

 أكتتتد  كمتتتا المختتتدرا ، تعتتتا   مختتتا   متتت  للوقايتتت  الفنيتتت  واألنشتتتن  الت بويتتت  المؤسستتتا  ودور
 ومصتتادر خنتتور  علتتى( 2001 أفتت ا ) دراستت  ،(هتتت1407 الفتتال )و ،(1997 الموستتوم ) دراستت 

 أث  على( 2011 ال كاب ) دراس  أكد  وأيضا   والشبا ، الن   على ونتا ج  وأسباب  التعا  
. المتعتا   لتدى اإلدمتا  معالجت  و ت    واألست ي  االجتمتاع  التماست  علتى والحبتو  المخدرا 

 ومع فتتت  المختتتدرا  مواجهتتت  فتتت  الثتتتانوي  التتتتعل  دور علتتتى( 1994 الناصتتت ) دراستتت  أكتتتد  كمتتتا
 مت  والتحتذي  ذلت ( 1988 الستعيد) دراست  أكتد  كما. والصحي  النفسي  وآثاره بمخا    الن  
 على( 2006 ما  بات ي ) دراس  أوضح . الوهمي  السعاد  ع  والبحث السو ، أصدقا  مجارا  
 اآلبتتا  ودور الم  لتت  هتتذه فتت  لتعتتا  ا لحتتاال  المبكتت  الكشتت  وأهميتت  الم اهقتت  م  لتت  خنتتور 

 ،(2014 جتتتيم ) متتت  كتتتل دراستتت  كشتتتف  كمتتتا المشتتتكل ، هتتتذه تجنتتت  فتتت  المدرستتتي  والمؤسستتت 
 الت بيتتت  وأهميتتت  المدرستتت  التتتتعل  دور علتتتى (lasley2010) و ،(2011 التتت ؤوف عبتتتد) ودراستتت 

 ومشتتتتتك   بقضتتتتايا النتتتت   وإرشتتتتتاد وتوجيتتتت  التتتتدين  التتتتوازع تنميتتتتت  فتتتت  واألنشتتتتن  المستتتت  ي ،
 تعتتا   بمختا   التوعيت  فت  المدرست  المست   دور علتى ركتز  دراستتنا أ   تي  فت . مجتتمعه 
 .الصناعي  الفني  الثانوي  الم  ل  ف  وإدمانها المخدرا 

 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه 
 أل تداث التعت   واألهداف، المنه  وتحديد وتساؤالتها الدراس  ومشكل  المقدم  صياغ 

 .الدراس  إليها توصل  الت  النتا   تفسي  وأيضا   إليها ال جوع يمك  الت  الع بي  الم اجع
 :وأنواعها املخدرات تعاط  أسباب: رابعا

 فت  وال غبت ( مزجتا  األميت   الت  للمست  ي   األولت  اللو ت )  واالستتن ع التج بت    
 لتفتتادي يكتتو   أو اإلثتتار   يتتث متت   الجنستتي اللتتذ  تحقيتت  أو الهمتتو ، ونستتيا  الواقتتع متت  الهتت و 
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 معاقبتت  التعتتا   ستتب  يكتتو   أو( 90  ،1967: الم  بتت  ستتعد)والعجتتز اإل بتتا  أو الح متتا 
 اللو تتتت  فتتتت   المتتتتدم   التتتت  مثتتتتل) اآلبتتتتا ، متتتتع الع قتتتت  واضتتتتن ا  الحتتتت  فقتتتتدا  نتيجتتتت  التتتتذا 

 (.الخامس 
 بتتا ، اإليمتتا  وضتتع ( الخامستت  اللو تت  فتت  المتتدم   صتتدي ) مثتتل الستتو  رفقتت  وأيضتتا  

 للمجتمتع االقتصادي  الحال  أي االقتصادي  العوامل وهنا  والمح ، الشدا د ف  إلي  اللجو  وعد 
 الداعيتتت  العوامتتتل متتت  يعتبتتت  الستتتوا  علتتتى الفتتتا ش( والتتتت ف البتتتذ ) ال نتتتى  تتتتى أو الفقتتت  أ  إذ

 شت عي  غيت  كانت  ولتو كانت    يقت  بأي عليها الحصو  ومحاول  إدمانها ث  المخدرا  لتعا  
 الصتتتحاف  مثتتتل اإلعتتت   وستتتا ل تتتتأثي  فمتتتدى الثقافيتتت  العوامتتتل أمتتتا والتحايتتتل، والنصتتت  كالستتت ق 
 بتل عتادي شت  ( المختدرا ) بأنهتا وتصتورها المقدمت  الستينما ي  األف   ونوعي  والتلفاز واإلذاع 
 ال  م  عبد)فسي الن والض و  الهمو  م  والتخل  بال ا   للشعور وسيل  التعا   وكأ  وممتع
 .(59-58 ،1985: مصيق 

 النت   عنها تنت  مشك   م  يسبب  لما األس ي  التفك  فمنها االجتماعي  العوامل أما
 إلتى يتؤدي ذلت  كتل للختارج، التزوجي  أ تد ستف  أو التنتازع أو الزوجتا  ا تت ا  عتد  أو الهج  أو

 والتعلتتي  والستتك  العتت ج تتتوف  فعتتد  األستت  ، ألفتت اد الستتي  المثتتل وإعنتتا  األستت   فتت  األمتتا  عتتد 
 علتتى يتتؤث  ممتتا واال تيتتا  والتستتو  كالستت ق  شتت عي  ال يتت  األعمتتا  نحتتو باألبنتتا  يتتؤدي الم  تت 
 وأيضتا   األبنتا ، صتو  األهتل جانت  مت  والم اقبت  وال عايت  الت بي  إهما  نتيج  وتنشئته  ت بيته 
 ف  والته ي  األنفا  ليبيا، ف  والح   سيا  سيا مستق   غي  ببلدا  يحي  لمص  الج  اف  الموقع
 المتعلقت  المستا ل مت  لكثي  مع   البلد يجعل مما السودا ، ف  السياس  التنازع فلسني ، غز 

 .بالمخدرا  المش وع غي  واالتجار والته ي  بالعبور
 الدراستتت  التتتتأخ  وأيضتتتا   المجتتتا ، هتتتذا فتتت  الفعالتتت  الصتتتحي  البتتت ام  ضتتتع  جانتتت  إلتتتى

 وأيضتتتا   لمدارستتته ، الحضتتتور عتتت  ويت يبتتتو   واجبتتتاته  يهملتتتو   المختتتدرا  يتتتدمنو   التتتذي  ا فاألبنتتت
 لمتتتد  النبيتتت  استشتتتار  دو   المهد تتت  األدويتتت  وتنتتتاو  المشتتتك  ، مواجهتتت  فتتت  النفستتت  الضتتتع 
 التعتتا  . المختتدرا  تعتتا   متت  أنتتواع وهنتتا . بالتتدري  عليهتتا يعتتتاد الشتتخ  يجعتتل ممتتا  ويلت 

 .القه ي  والتعا   المنتظ ، التعا   الظ ف ، أو الع ض  التعا   ج ،التدري االستكشاف 
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 التنف  علمتا  يقتو   يتث المختا    نحتو االتجتاه للمختدرا  النفستي  األضت ار ضتم  م 
 نحوهتتا الخا ئتت  المعتقتدا  هتتو والخمتتور كالتتدخي  الضتتار الستتلو  أنمتا  بتتبعض القيتتا  ستب  أ 

 المستئولي  تقتع فعليها المنح ف السلو  م  أبنا ها لىع الحفا  ف  األس   دور غيا  ع  فض   
 فتتت  الستتتلوكي  والمعتتتايي  الستتتليم  الت بيتتت  بأستتتالي  األستتت   وجهتتتل وإرشتتتاده ، األبنتتتا  توجيتتت  فتتت 

 األميتت   التت  مثتتل) المفتت   والتتتدليل الزا تتد  الحمايتت  أو الستتخ ي  أو اإلهمتتا  أو كالقستتو  المعاملتت 
 ظتتت ف لكتتتل الم  تتت  األستتتلو  اتخاذهتتا وعتتتد  واللتتتي  القستتتو  ي بتت الت بتتتوي  التتتتواز   فعتتتد (. مزجتتا 

 .المجتمع م  منبوذ  منح ف  لسلوكيا  األبنا  يع   أبنا ها مع ب  تتعامل اجتماع 
 للمتتتتخ تختتتتدي  يحتتتتدث لكونتتتت  وذلتتتت  الدراستتتت  التحصتتتتيل علتتتتى ستتتتلبي  آثتتتتار لتتتت  التتتتتدخي 

 أكثتتت  المتتتدخني  لمتتتدار ا  لبتتت  أ  الدراستتتا  بعتتتض أشتتتار  فقتتتد التفكيتتت  ويشتتتوش" واألعصتتتا 
:  ستتن   ستت ".)األبتتوي  ستتلن  ومعارضتت  التتنظ  متت  المتتألوف عتت  وخ وجتتا   ل نحتت اف ع ضتت 
1992، 5). 

 تقاليتد خت   مت  بتالف د المحينت  االجتماعيت  بالبيئت  متعلقت  اجتماعي  أسبا  جان  إلى
 وال المتدخني   أ ون  تظ والمخالنت  الصداق  خ   م  باألصحا  والتأث  ومحاكاته ، اآلخ ي 
 مت  التتدخي  فت  لمشتاركته  أقت انه  إغت ا  إلتى وعت  غيت  أو بتوع  يسعو   منه  المبتد و   سيما
 التقليتتتد أو المتتتألوف عتتت  والختتت وج بالتتتذن  الشتتتعور لتخفيتتت  محاولتتت  فتتت  النفستتت  التنتتتاب  بتتتا 

 تتدن  علتى يتد  شخصت  كتأم  التتدخي  إلتى النظت  جانت  إلتى وأيضا   األس   أف اد أل د األعمى
 .وخارجها المدرس  داخل لألبنا  اآلبا  رقاب  وعد  التدخي  أض ار ع  لألس   الثقاف  الوع 

 عتتاد  فتصتتب  تج بتت  أو جديتتد شتت   وتعلتت  الم تتام   فتت  ال غبتت  النفستتي  األستتبا  وأيضتتا  
 ديقلت فهو ولذل  رج   " صار قد بأن  يشع  أ  ي يد الم اه  أ   يث التقليد ف  ال غب  أو ، سيئ 

 كمتا والستينما ي ، التليفزيونيت  المسلست   وأبنا  ومدرسي  والدي  يقلد م  وأو  ويحاكيه  ال جا 
 إرضتا  فت  ال غبت  أو(42 ،1980: علت  محمتد" ) .والشتارع المدرست  فت  رفقا ت  مع ينج ف أن 

 الشتتديد والحتتز   ال ضتت  عتت  التعبيتت  أو والو تتد  واالكتئتتا  التتتوت  لحظتتا  فتت  وبخاصتت  التتذا 
 فتتت  الت كيتتتز وعتتتد  باالكتئتتتا  والشتتتعور واإل بتتتا  بالفشتتتل اإل ستتتا  إلتتتى تتتتؤدي األوضتتتاع هتتتذهو 

 مت  الملحت  للتدعايا  استتجاب  يكتو   قتد أو القبيحت  العتاد  لهتذه فيلجئتو   رستوبه  وتك ار المذاك  
 التواصتتتل وشتتتبكا  والمجتتت   والج ا تتتد التلفتتتاز فتتت  تحاصتتت ه  التتتت  والتتتدخا  الستتتجا   شتتت كا 

  .يوميا   االجتماع 
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 :دراتــــــــــالمخ واعــــــــــأن
 :فمنها المخدرا  م  ومختلف  كثي   أنواع فهنا  

 المتتاد  علتتى وثمارهتتا وزهورهتتا أوراقهتتا تحتتتوي  التتت  النباتتتا  تلتت  وهتت :  بيعيددة مخدددرات 
 وفتت  األورا  فتت  الفعالتت  المتتواد وتت كتتز الهنتتدي، القنتت  أو الحشتتيش نبتتا  فمنهتتا المختدر 
 يحصتتل البتتانجو أمتتا األورا ، فتت  الفعالتت  المتتواد تت كتتز الكوكتتا نبتتا  وفتت  الزه يتت ، القمتت 
 التبت  أمتا أجتزا ه، وتبتاع  التت  علتى النبتا  يجفت   يتث الهنتدي القنت  نبتا  م  عليها

 بكتتتل النباتيتتت  األجتتتزا  متتت  الفعالتتت  المتتتواد استتتتخ   ويمكتتت   تتت    بعتتتد  أوراقتتت  تستتتتخد 
 مثل المخدر  المواد تصنيع يمك  المستخلص  المواد زت كي وبعد عضوي  بمذيبا  مخدر
 .والمورفي  الكوكايي ، األفيو ، وخا  الحشيش، زي 

 متتواد متت  بستتي  كيميتتا   تفاعتتل متت   ضتت   مختتدرا  وهتت : ةتخلقيدد نصدد  مخدددرات 
 أقتتتوى  تتتتأثي  ذا  التفاعتتتل متتت  المنتجتتت  المتتتاد  وتكتتتو   المختتتدر  النباتتتتا  متتت  مستخلصتتت 

 أقتوى  وتتأثي ه األفيتو   مت  يستتخ ج المتورفي  ذل  على ومثا  نبيعي ،ال الماد  م  فعالي 
 نبتا  م  المستخلص  المورفي  ماد  تفاعل م  فينت  الهي وي  أما أضعاف، بعش   من 

 (.كلوريد استيل) الكيميا ي  الماد  مع األفيو  

 كيميا يت  تفتاع   مت  تنتت  متواد وهت  التركيبيدة أو التصنيعية المواد فهو الثالث النوع 
 األلتت ، مستتكنا  مثتتل نبتتات  أصتتل متت  وليستت  المختلفتت  الكيميا يتت  الم كبتتا  بتتي  معقتتد 

 جانتتتت  إلتتتتى والصتتتت  ى، الكبتتتت ى  والمهتتتتد ا  والميثتتتتادو   كالثتتتتديي  األعصتتتتا  ومهتتتتد ا 
 العصتتتب  الجهتتتاز مهبنتتتا  جانتتت  إلتتتى التتتتدخي  علتتتى واإلدمتتتا  الكحتتتو  علتتتى اإلدمتتتا 
: كامتتتل ستتتي وا .)لأللتتت  والمستتتكن  والمهد تتت  المنومتتت  قي والعقتتتا البتتتارتينوا  مثتتتل الم كتتتزي 
2004، 21) 

 فهتتتتتو الثالتتتتتث النتتتتتوع أمتتتتتا والكتتتتتافيي ، كاالمقيتامينتتتتتا  العصتتتتتب  الجهتتتتتاز منشتتتتتنا  أمتتتتتا 
 المتعتا   الشتخ  علتى تحتدثها التت  الهلوست  آلثتار االست  بهذا سمي  وقد المهلوسا 

( SD) عقار المهلوسا  ههذ وأه  وهمي ، وصور أصوا  ع  تخي   ال ال  ف  وه 
 (5 ،1999: نشأ  أك  ( )PCP) وعقار
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 املخدرات من األديان حكم: خامسا
 دراتـــــــالمخ في ةــــــاليهوديم ــــــحك

 الخمتت  أ  فنجتتد وأشتتكالها، أنواعهتتا كافتت  علتتى المقدستت  الكتتت  فتت  مح متت  المختتدرا  إ 
 هتتذه أ  ي  تتظ( التتتورا  ) القديمتت  العهتتد لنصتتو  المتتبتتع وأ  قا عتتا   تح يمتتا   التتتورا   فتت  مح متت 

 :إلي  ذهبنا ما صح  تؤكد الت  النصو  بعض وهذه الخم  تح   النصو 

 "  ُ اْلُمْستتتكة ُ . ُمْستتتَتْهزةَ     َاْلَخْمتتت ، تتتاج  َمتتتا َيتَتتتَ نَّ ُ  َوَمتتت ْ  َعجَّ : األمثتتتا  ستتتف . )بةَحكةتتتي    َفَلتتتْيَ   بةهة
 ال وتجعلت  توازن  المدم  تفقد أنهاو  بالمستهز   الخم  يص  وهنا( 2 آي  ،20 إصحا 
 .تص فات  ف  بالحكم  يتص 

 ْندَ  َمَع َ  َوَبُنو َ  َأْن َ  َتْشَ ْ   الَ  َوُمْسكة  ا خْم  ا: هارو   ال   أم " كما  َخْيَمت ة  إةَلتى ُدُخولةُك ْ  عة
تتا َتُموتُتتوا، الَ  لةَكتت ْ  االْجتةَمتتاعة   آيتت  ،10 إصتتحا  :ال ويتتي  ستتف . )َأْجَيتتالةُك  فةتت  َدْه ةيًّتتا َفْ ض 

 َختتلَّ  َوالَ  اْلَخْمتت ة  َختتلَّ  َيْشتتَ ْ   َوالَ (: 9-1 آيتتا  6 إصتتحا  العتتدد) ستتف  فتت  وورد( 9-10
، َن ة  َنقةيعة  مة ْ  َيْشَ ْ   َوالَ  اْلُمْسكة ة  .اْلعة

  َيبة  َبتتْي َ  َتُكتت ْ  ال تت ةب ، شة   آيتتا ،23 إصتتحا : األمثتتا  ستتف . َأْجَستتاَدُه ْ  اْلُمْتلةفةتتي َ  َبتتْي َ  اْلَخْمتت ة
 والسكي  المدم  أ  ويؤكد ألجساده  متلفي  ه  الخم  شارب  أ  يشي  وهنا(  20-21

 .اآليا  م  وغي ها..  الدا   الفق  نهايته 
  المخدرات من المسيحية حك: 

 فهت  شتامل  بن يقت  متعا يهتا تقتتل المختدرا  أ   يث قتل  ه  المخدرا  تجار أ  ت ى 
 أ  تت ى  فالمستيحي  والتفكيت ، المتخ خ يتا تتلت   يتث العقتل وتقتتل بتا ، تتصتل الت  ال و  تقتل

 أو متوستتتن  أو بنيئتتت  بن يقتتت  التتتنف  قتتتتل متتت  نتتتوع عامتتت  بصتتتف  والمختتتدرا  والخمتتتور التتتتدخي 
تدُ  َأَ تد   َكتا َ  إة ْ  اإلنجيتل أكتد ولقد س يع ، تُدهُ  هللاة  َهْيَكتلَ  ُيْفسة يالَّت ُمَقتدَّ    هللاة  َهْيَكتلَ  أَل َّ  هللُا، َفَسُيْفسة  ذة

 .(18: 3 أكو." )ُهوَ  َأْنُت ْ 
 متتتا أل  للفستتتاد عبيتتتد أنفستتته  وهتتت  بالح يتتت  إيتتتاه  واعتتتدي " خنيئتتت  والمختتتدرا  فتتتالخمور

 ." (9: 2 ب  2" )أيضا   مستعبدا   ل  فهو أ د ان ل 
 إال تلتتتد ال الشتتتهو  أل  شتتتهوت  متتت  فيختتتدع باالنجتتتذا  يبتتتدأ اإلدمتتتا  أ  اإلنجيتتتل ويؤكتتتد

 خنيئت  تلتد  بلت  إذا الشتهو  ثت  شتهوت  مت  وانختدع انجتذ  إذا يجت   وا تد كتل ولكت " الخنيئ 
 .(15-14:  1يعقو " )موتا   تنت  كمل  إذا والخنيئ 
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 ويح متتتو   هللا ملكتتتو  تتتت ث ال التتتت  الفئتتتا  متتت  المتتتدمني  أ  المقبتتتل التتتن  يؤكتتتد كمتتتا
لُّوا الَ  : "ج مه  لشد  وذل  األبدي  الحيا  ُقو َ  َوالَ  َأْوَثا    َعَبَد ُ  َوالَ  ُزَنا    الَ : َتضة  َوالَ  َمتْأُبوُنو َ  َوالَ  َفاسة

ُعو ، ُمَضاجة يُ و َ  َوالَ  َ مَّتاُعو َ  َوالَ  َستارةُقو َ  َوالَ   ُذُكتور  تكةب ُفو َ  َوالَ  َشتتَّاُمو َ  َوالَ  سة  َمَلُكتو َ  َي ةثُتو َ  َختا ة
 .(10: 6 كورنثو  أهل)   هللاة 

و ة  اْمَتلةئتتوا َبتتلة  اْلَخَ َعتتُ ، فةيتت ة  الَّتتذةي بةتتاْلَخْم ة  َتْستتَكُ وا َوالَ "  تتي َ  بةتتال ُّ يتت َ  َبْعضتتا   َبْعُضتتُك ْ  ُمَكلبةمة  بةَمَزامة
يَّ  ، َوأََغانة َّ  َوَتَسابي َ   (21-15 آيا : 5أقس  أهل) لةل َّ بة  ُقُلوبةُك ْ  فة  َوُمَ تبةلةي َ  ُمَتَ نبةمةي َ  ُرو ة

 :المخدرات من اإلسالمي الدين حكم
 منتتا  هتتو التتذي البشتت ي  العقتتل علتتى الحفتتا  علتتى المستتلمي  ثيحتت اإلستت م  التتدي  إ 
 وقتد. المنكت  عت  والنهت  بتالمع وف األمت  وهتو األف اد علي  يسي  أخ قيا   نظاما   لوضع التكلي 

 َوَيتْأُمُ و َ  اْلَخْي ة  إةَلى َيْدُعو َ  ُأمَّ    مةبنُك ْ  َوْلَتُك  ( "104 آي  عم ا  آ  سور ) ف  ذل  يؤكد ما جا 
 ضتتت ر كتتتل تحتتت   اإلستتت مي  فالديانتتت . اْلُمْفلةُحتتتو َ  ُهتتت ُ  وأولئتتت  ، اْلُمنَكتتت ة  َعتتت ة  َوَيْنَهتتتْو َ  َمْعُ وفة بةتتتالْ 

 مح متا   المختدرا  هتذه تعتا   يكتو   ولتذل . مالت  أو دينت  أو نفست  أو عقلت  فت  اإلنستا  يصي 
 أ  هتت  مي اإلستت  الديانتت  فتت ( المستتك ا ) والم يبتتا  فالمختتدرا . تعا يهتتا عتت  الناشتت  للضتت ر
 قولت  ف  كما خالق  وأغض  خلق  وأفسد ودنياه دين  أفسد تعا اها م  الخبا ث م  وأنها الكبا  
 (.157 آي : األع اف سور " ) اْلَخَبا ةثَ  َعَلْيهة ُ  َوُيَح ةب ُ  النَّيةبَبا ة  َلُه ُ  ويحل " تعالى

 الشت يع  و  متت  الجستيم  األضت ار إلتى تتؤدي المختدرا  أنتواع مت  نوع أي مثل فالخم 
ي َ  َأيَُّها َيا  تعالى لقول  قا عا   تح يما   اإلس مي  ت ُ  اْلَخْمت ُ  إةنََّمتا آَمُنواْ  الَّذة  َواأَلْزاَل ُ  َواأَلنَصتا ُ  َواْلَمْيسة

تتت ْ  رةْجتتت    تتتْيَنا ة  َعَمتتتلة  مةب تتتْيَنا ُ  ُي ةيتتتدُ  إةنََّمتتتا ُتْفلةُحتتتو َ  َلَعلَُّكتتت ْ  َفتتتاْجَتنةُبوهُ  الشَّ  اْلَعتتتَداَو َ  َبْيتتتَنُك ُ  عَ ُيوقةتتت َأ  الشَّ
ُك ْ  َواْلَمْيسة ة  اْلَخْم ة  فة  َواْلَبْ َضا  ْك ة  َع  َوَيُصدَّ ة  ذة َ  ة  َوَع ة  للاب  (91-90 آي : الما د  سور ) الصَّ

 :منها فأذك  الخم  تح ي  على تد  أ اديث م  المنه   النبوي  السن  ف  ورد كما
 ا    َخْم    َوُكلُّ  َخْم    ُمْسكة    ُكلُّ (  ) النب  ع  عم  اب  ع  مسل  أخ ج  ما َ َ " 

 اْلَخْمتت َ  للاَُّ  لَعتت َ  ( " ) هللا رستتو  قتتا  عمتت  ابتت  عتت  ماجتت  وابتت  داود أبتتو أخ جتت  ومتتا 
تتَ َها َوُمْبَتاَعَهتتا َوَبا ةَعَهتتا َوَستتاقةَيَها َوَشتتارةَبَها تتَ َها َوَعاصة َلَهتتا َوُمْعَتصة  زاد و إةَلْيتت ة  َواْلَمْحُموَلتت َ  َوَ امة

  وسعى( 180/81 ،1995: داود أب  سن  ش   المعبود عو  ".  )تمنها وآكل ماج  اب 
 اْلُكْفتتتت َ  إةَلتتتتْيُك ُ  َوَكتتتت َّهَ  هللا معصتتتتي  فتتتت  واالبتعتتتتاد الناعتتتت  علتتتتى التأكيتتتتد إلتتتتى الكتتتت ي  القتتتت آ 

ْصَيا َ  َواْلُفُسو َ   (.7 آي : الحج ا  سور . ) َواْلعة
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 وهتو الكت ي  القت آ  فت  ورد  الم يبتا  تحت   يت قنع النصتو  مت  العديد هنا  أ  كما 
 .ش ا عه  نور منه  المسلمو   يسقى الذي الكتا 

 املخوودرات تعوواط  ظوواةرة  ةمعالوو يف ودوره املدرسوو  املسوورح التحليليووة الدراسووة: الثووان  احملووور
" اإلدمووان امسووه شووينان مسوورحية. الصووناعية الفنيووة الثانويووة املرحلووة طووالب لوودي" وإدمانهووا

 "أمنوذجًا اإلدمان امسه شينان" مسرحية حتليلية دراسة  "وذجًامنأ
 يحكمهتتا خياليتت  مملكتت  فكتت    تتو  تتتدور فنيتت  لو تتا  ستتبع  متت  المستت  ي  أ تتداث تتكتو  

 يجعتل أ  ي يد  يث زوجها، م  ومنزعج  غاضب  ن اها الت " المل  س " وزوجت  الب د سلنا 
 األميتت  العهتتد وليتتا يحكتت  فكيتت  "مزجتتا " أخيتت  دو   لعهتتدل وليتتا  " عقتت  " األميتت  التتتوأ  أبنتتا ه أ تتد

 المختدرا ، متدمن  لمشتاكل التن  يتعت   كما مخدرا ، مدم  وهو المملك  واليا  أ د مزجا 
 كأ تتد الجمتاع  النفست  العت ج وأهميت  الوقايت ، وكيفيت  واألخنتار األعت ا  إلتى التن  ويتنت   
 تجتتار محاربتت  فتت  عقتت   األميتت  أخيتت  ورد التتن  يكشتت  كمتتا العتت ج، فتت  النفستتي  األستتالي 
 .المخدرا  وإدما  تعا   م  مزجا  األمي  أخي  شفا  ف  الفعال  ومساندت  المخدرا 
 ولدينا؟ بي  الفتن  تزرع أ  أت يد العاقل أيها وأن  :المل  ست 
 .أنا( مستنك ا  ): السلطا  
 .. اآلخ  على أ دهما بتفضيل...  نع  :المل  ست 
 وا دا   أختار أ  البد العهد لوالي  :السلطا  
 (3 المس  ي )عيناي..  ولداي ولكنهما :المل  ست 

 أل تتد  اكمتا   منهمتا كتل يجعتتل أ  عليت  ويقتت   المشتكل  تلت   تتل وزيت ه يحتاو   تي  فت 
 األ ت  هتو يكتو   أهلهتا بتي  وال خا  العد  وينش  أ والها إص   ف  ينج  وم  المملك  واليا 
 فت  متستاوي  وا تد  واليت  تكتو   أ  ويشتت   اقت ا ت  علتى الستلنا  يوافت   تي   فت العهتد، بوالي 

 فت " الجنتوب  الجبتل" واليت " مزجتا " األميت  يتول  أ " الستلنا " ويق ر معيشتها، وأ وا  ظ وفها
 بها المخدرا  انتشار بسب  الوالي  لهذه اختياره م  غضب " الوزي " يبدي  ي 

 وتعا    والخم  التدخي  عادا  أسوأ فيها تنتش  الوالي  ههذ أ  موالي يا تعل  :الومير
 المخدرا 

 أع ف :السلطا  
 مزجا  األمي  إلى أم ها تسند ال إذا   :الومير 
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 ؟..المانع ما ولما؟ :السلطا  
 ... مزجا  األمي  أ وا  :الومير 
 أفص  ماذا؟( المع ف  عد  مصننعا  ) :السلطا  

 موالي( مت ددا  ) :الومير
 أفص  ل  قل : لطا الس 

 ديوانتت  هتتوا  ويعبتت  غ يبتت  أعشتتابا   يتدخ  رأيتتت  مزجتتا  األميتت  علتتى دخلت  كلمتتا :الددومير
 (5 المس  ي .)والتخدر بالتنميل األ  اف يصي  أزر   بدخا 
 إلتى ويضتن  وتج بت  اختبتار فت " مزجتا " األميت  ابنت  يضتع أ " الستلنا " يحتاو  وهنا

 بكافت  المختدرا  بيتع محاربت ) الواليت  فت  االختبتار مواجهت  ىاألولت جبهتتي  فت  االختبتار مواجه 
 كيت  بمعنتى نفست  متع المشتكل  مواجهت  هت  والثانيت " الجنوب  الجبل" والي  ف  وصورها أشكالها
 قاعتتا  أ تتد نتت ى   يتتث"( الثانيتت  اللو تت )" إلتتى المؤلتت  ينقلنتتا ثتت  ،(المختتدرا  تعتتا   عتت  يقلتتع

 القصتت ، فتت  التشتت يفا  ر تتي  ابنتت " نتتور" وبجتتواره مفكتت ا   يجلتت " عقتت  " األميتت  فنجتتد القصتت ،
 لهتا ويؤكتد لإلدمتا  ف يست  وقتع فقتد متتدهور  صتحي   الت  ف " مزجا " أخي  أ " عق  " ويخب ها

 .بذل  السلنا  عل  دو   الوالي  أم  ليتولى" الجنوب  الجبل" والي  إلى ذاه  أن 
 أدمتتت  اآل  هتتتو  قتتا  ..  وستتتمعت   ياتتت  علتتتى أخشتتتى وأنتتا..  نتتتور يتتا أختتت  إنتتت  :يقددال 

 العو   إلى يحتاج م يضا أصب  ولكن ..  ب رادت  المخدرا 
 إلنقاذه؟ خنت  ه  وما :نور

 أنتا أتتولى بينمتا. القتو  كبتار مت  وا تدا   بوصتف   بيت  رقابت  تح  سأضع  هنا  :يقال 
 مزجا  األمي  باس  الوالي  أم 
 ...! النا  وع ف  يا أ منذ الوالي  إلى سبق  قد أن  تن  ال :نور

 وهنتتا  تتتوأم  فهتتو..  أ تتد يشتتع  أ  دو   األمتت  ستتأتدب  فأنتتا شتتيئا ، تخشتت  ال :يقددال 
 (7 المس  ي .)وبين  بين  كبي  شب 
 م  يتزوج أ  ي يد" مه ا " األمي  خال  أ  بسب  ومهموم   زين  بأنها" نور" تخب ه كما

 ستيتزوجها بأنت  ويوعتدها غضتبها روعت  مت  األميت  يهتد   تي  فت  الت أي، يوفقت  والسلنا  ابنت 
" النفتتو   يتتا " الم بيتت  وتتتدخل القصتت ، األميتت  ي تتادر ثتت  الجنتتوب  الجبتتل واليتت  متت  عودتتت  بعتتد
 "مزجا " األمي  وسلوكيا  أ وا  م  واندهاشها استيا ها ع  معب  
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 ههتتذ فيهتتا استتتفحل  واليتت  بتوليتتت  الستتلنا  والتتده جتتازف فكيتت ! مزجتتا ؟ األميتت  :حيددا 
 الك ار مفتا  الق  أعنى والده فكأ ..  مدم  نفس  وهو..  اللعين  اآلف 

 (8 المس  ي )األبنا  ف  اآلبا  أمل إن  :نور 
 شخصتي  علتى التعت ف خ لهتا مت  يمكت  الت  والخصا   السما  م  مجموع  فهنا 

 تفختت ،من عيتتو   والخمتتو ، والضتتع  البصتت ، وزوغتتا  العينتتي  ا تقتتا  منهتتا المختتدرا  متعتتا  
 تتت المؤسستت  عتت  الت يتت  كثتت   واألستت  ، األصتتدقا  متتع الستتيئ  الع قتتا  الوجتت ، وشتتحوب  جا ظتت ،
 بتتتدن ، مجهتتتود أقتتتل بتتتذ  عنتتتد واإلرهتتتا  التعتتت  والستتت ق ، والكتتتذ ، الختتتداع التعليميتتت ، تتتت المدرستتت 
 حوذويستتت الشتتهي ، فقتتدا  العتتا ، المظهتت  إهمتتا  والعزلتت ، االننتتوا  العتتدوان ، الستتلو  االكتئتتا ،

 التت  التدرجا  تتنتاق  شت  ، كتل فت  ويجتاد  دا متا   يتمت د والحلويتا ، األغذيت  مت  التافت  عليت 
 بعتتتض عتتت  يت يتتت  أو متتتتأخ ا   يصتتتل المدرستتتي ، الستتتلن  يحتتتت   ال المدرستتت ، فتتت  عليهتتتا يحصتتتل
 .93 ،2005: والسكا  الصح  وزار .)المدرس  ف  أصدقا ه مع المشاج ا  يختل  الدرو ،

 ابنهتا مت  التزواج علتى بالموافقت " نتور" إقنتاع الستلنان  وتحاو  الدرامي  داثاأل  وتتوالى
 االستتتن ع و تت  التج يتت  مننلتت  متت  هتتو المختتدرا  ابنهتتا تنتتاو  ستتب  معللتت " مزجتتا " األميتت 

 .قه ي  تعا   بعد فيما أصب  ث ( استكشاف  تعا  )
 بمتتتا وأنتتتت .. . والمختتتا    التج يتتت  يحتتت  ولتتتدي أ ..  األمتتت  فتتت  متتتا كتتتل :السدددلطانة
 .مزجا  األمي  مثل شابا   تتحمل م  خي  و كم  عقل م  ب  تمتازي 

 .موالت  يا  اعت  ش ف أنا  أ  أتمنى كن ( أد  ف  معتذر ): نور
 ر تي  ابنت  وأنتت  أميت  مت  بتالزواج شتأن  مت  ت فعت  أ  عليكت  يشي  العقل :السلطانة
 .القص  ف  التش يفا 

ُُ  :نور  (9 المس  ي .)العقل يفهمها ال أ كا  موالت  اي للقل  يكو   أ يانا 
 وصتفا  بخصتا  ابنتت  إقنتاع( المملكت  فت  التش يفا  ر ي " )نور" والد يحاو   ي  ف 

 عقلت  ل جتا " عقت  " بتاألمي  متعلت  فقلبهتا جتدوى  دو   ولكت  رأيهتا عت  للعتدو " مزجتا " األمي 
 منت  ستلب  فقتد" مزجتا " أخيت  متع ث تد مثلمتا المختدرا  أو الخمت  يعقت  ال فهتو أخ قت ، وستمو
 تقو  األدخن  تصاعد مع الشيا ي  م  مجموع  دخو  الفني  اللو   هذه ف  ون ى . وإرادت  عقل 
 الجبتتتل" واليتتت  أ تتتوا  إلصتتت  " عقتتت  " األميتتت  مستتتاع  إلفشتتتا  كمحاولتتت  إغ ا تتت    كتتت  بتتتأدا 

 .وأشكال  صوره بكاف  المخدرا  بيع انتشار ومحاربت " الجنوب 
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 .ملفوف ص ي  ش   السعاد  : 1يطا ش
 .عبو  جاه  أن  وبدونها للنفو  را   في  :2شيطا 
 ا تتتذر التتتدمار   يتتت  للبشتتت  قاتتتتل ستتت  قبيحتتت  ستتتيئ  عتتتاد  المختتتدر :حكدددي  شدددي  صدددوت

 .أتباعها فتصب  وتأم   إلي  توم  مخا  ها
 العز ؟ خار أن  بدونها :2شيطا 
 خمتور، أقت ا ، مختدر،... وال ت  بتاله   آخت ي أابت  بتل عز ( نافيا  ) :حكي  شي  صوت
 زمتا  فت  يجعلت  قاتتل ست  ، وفتا  وال يتو  بعتد يتو ...  األعناف كاف  ف  غبار دخا ،
 .جاهل

-10 المستت  ي .)والستتعاد  النشتتو  فهتت  جافتتل غيتت  يتتدي  أبستت  بتتل( بتت غ ا ) :1شدديطا 
11) 
 الم  لت  فت  مت اهقي ال بتي  المختدرا  انتشتار فت  أساسيا   عنص ا   على المؤل  ارتكز فلقد

 األست  ، أفت اد بقيت  علتى ستلبا   فيؤث  للمتعا   الدين  الوازع ضع  وهو الصناعي  الفني  الثانوي 
 متا وارتكتا  المعصتي  إلتى المتعتا   يقود ألن  دين  اإلنسا  على يفسد المخدرا  على فاإلدما 

 ويضتلك  والميست  الخمت  فت  ضتا والب  العتداو  بيتنك  يوقتع أ  الشتينا  ي يتد وإنما" عن  هللا نهى
 التتتت  الكبتتتا   متت  المختتتدرا  تعتتا   يعتبتتت  وبتتتذل ( 91-90 آيتت : الما تتتد  ستتور " )هللا ذكتتت  عتت 

 (.157 آي : األع اف سور " )الخبا ث عليه  ويح   النيبا  له  ويحل" تعالى هللا   مها
  يتث( القصت  إلتى يت المؤد الست ي  التدهاليز أ تد فت ) الثالثت  اللو   إلى المؤل  ينقلنا ث 

 المتدم  األميت  وأ وا  أم  ف  القص " بهلو " مع يتحدث" عق  " األمي  قاد  أ د" زيدا " ن ى 
 شخصتي  فت  ممث    الكوميدي الت وي  بتوظيف  الدرام  العمل  د  م  يخف  فالمؤل  ،"مزجا "
 بت  والت عت  اللفظفت الكوميتدي، الح  غلب  فتلم  والحم  بالب ه  يصف  الذي القص " بهلو "

 "مزجا " األمي  إدما  ع   وارهما ف  ذل  ونلم  الكوميدي الموق  لخل  فعال  وسيل  يكو  
 النتشتتال  عقتت   األميتت  وجتتا ...  اإلدمتتا   فتت   فتت  وقتتع قتتد مزجتتا  األميتت  إ  :ميدددا 

 .منها
 اآل ؟  تى الحف   ف  ومازا ( متعجبا  ) :بهلو 
 .اإلدما   ف   أقصد :ميدا 

 !زيدا ؟ يا هذه اإلدما   ف   عميق  :لو به
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 مت  إلتى يحتتاج فيت  يقتع مت ...  عميت  بئت  بهلتو  يتا والمختدرا  الخمتور إدمتا  :ميدا 
 .اله   مصي ه كا  وإال ينتشل 

 الحف  ؟ هذه يحف  وم  :بهلو 
 .الشيا ي  يحف ها :ميدا 
 أنهتت  أعلتت  وال..   اإلغتتوا بأعمتتا  يقومتتو   الشتتيا ي  أ  أعتت ف أنتتا! الشتتيا ي ؟ :بهلددو 

 .الحف  بأعما  يقومو  
 بهلو  عق   سيدي مع  أرسل ل  أدري  ال أنا.. يار ما  ار من ( الصب  نافذ) :ميدا 

 (11 المس  ي .)أسئلت  وكث   ب با   ستقتلن ( بهلو  إلى.. ) القص 

 فت " ا مزجت" األميت  أخيت  بم اقبت " عقت  " األميت  قبتل مت " زيتدا " القا تد تكلي  ت  فلقد
 المخدرا  تعا ي  ج ا  م  الصحي   الت  لمع ف  بالقص  األ با  كبي  لمقابل  وذل  تام  س ي 

 ب يبوبتتت  أصتتتي  قتتتد مزجتتتا " األميتتت  بتتتأ " بهلتتتو " يخبتتت ه  تتتي  فتتت  ،(Regular منتتتتظ  تعتتتا  )
 عمت" زيتدا " يتقابتل ثت ". الجنتوب  الجبتل" واليت  إلتى أيتا  بعتد  وصتول  بعتد عليت  تقض  أ  كاد 
 فتت  مختدر ، عقتاقي  لتعا يت  نتيجتت  وهتذيا  غيبوبت  فت " م جتتا " األميت  أ  ليخبت ه األ بتا  كبيت 
 فكي  عقل  يحك  أ  يستنيع ال مدم  أمي " الجنوب  الجبل" والي  يتولى أ  زيدا  يستنك   ي 
 :متسا     والي  يحك 

 أمتتتور دار إل يجلتتت  وهتتتو اإلدمتتتا  بآفتتت  مصتتتا  مزجتتتا  األميتتت  أ  تقتتتو  كيتتت  :ميددددا 
 .الوالي 

 نستتتميها  التتت  إلتتتى يتتتؤدي اإلدمتتتا  فتتت  ..  أ والتتت  أ ستتت  فتتت  اآل  هتتتو ربمتتتا :الطبيدددب
 .الفصا 

 اآل ؟  تى الفنا  م  يعان  مزجا  األمي ! معقو ؟ :بهلو 
 متت  أكثتت  وربمتتا ث ثتت  وربمتتا شخصتتيتي  للمتتدم  فيصتتب ...  الفصتتا  أقتتو  أنتتا :الطبيددب

 .ذل 
 متت  رجتل هتو بتتل...  مزجتا  األميت  يكت  لتت  عالجتت  التذي جتتلال   لكت ...  ربمتا :ميددا 

 (13 المس  ي .)الشب  تما  األمي  يشب  القو  كبار
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  بقتت  ووضتعي  الثقتاف  جهل  ع  تن  الساذج  وإجابات  القص " مه ج" و  يق  فأسلو 
 كت  ف بتي  الصتل  وفقتدا  نا يت ، مت  التناست  عتد  هتو هنتا الضح  فجوه " الشعبي  االجتماعي 

 (269 ،1958: نيكو  اإلدريس .)وآخ  لفظ بي  أو وأخ ى،
 سما  م  الفكاه  هذه تكو   أ   ال  ف  اللفظي  الفكاه  إلى اللجو  ف  الح  وللكات 

 العمتل لمتنلبتا   بقتا   تتشتكل التت  الكاتت  فكاهت  بتي  الفصل يتحت  أي تقدمها، الت  الشخصي 
: راغت  نبيل.)وتفكي ها سلوكها على وتؤث  م محها ددوتح تميزها الت  الشخصي  وفكاه  الفن ،
1990، 36) 

 بآثار المتلق  وع  يستحوذ أ  الكوميدي بالح  ممتزج شديد بوع  المؤل      ولقد
 متتت   ومنهتتتا والنفستتي  العقليتتت  األمتتت ا  متت  العديتتتد فتت  تتستتتب  والتتتت  المختتدر  المتتتواد وتعتتا  
 منتظمتت ، غيتت   هذيانيتت أفكتتار إلتتى يشتتي  منشتتأال داخلتت  عقلتت  اضتتن ا  عتت  عبتتار  وهتتو الفصتتا 
 :Manuela) .الواقتع متع االتصتا  فقتدا  متع التذا   تو  التم كتز وأ استي  وغ ابت ، انفصتا 

2009, p999) 
  هتذا ويتضتم  الحقيقت ، عتال  عت  باالبتعتاد الفت د يتصت  وفي  العقلي  األم ا  أ د فهو
 عنتتتتتتتد االنفعاليتتتتتتت  الحيتتتتتتتا  فتتتتتتت  ادالحتتتتتتت واالضتتتتتتتن ا  واالنستتتتتتتحا  والهتتتتتتتذيا  الهتتتتتتت و  المتتتتتتت  
 (93 ،2000: العيسوي .)الم يض

 متتت  أنتتتواع أربتتتع بتتتي  انتشتتتارا أكثتتت  والمنشتتتن  المختتتدر  المتتتواد علتتتى واإلدمتتتا  التعتتتود إ 
 المضتتتتاد ) الستتتتيكوباتي  والشخصتتتتي  المك وبتتتت ، والشخصتتتتي  الكتا بيتتتت ، الشخصتتتتي : الشخصتتتتيا 

 شتتديد باضتتن ا  فيشتتع  رأيتت  عتت  التعبيتت  علتتى يقتتوى  ال التتذي الفصتتامي  والشخصتتي  ،(للمجتمتتع
 هتذه ف  المخدر  المواد أ  البعض ويظ  اضن اري ، ظ وف ف  ال ي  مع للتعامل يضن   تى
 متتع التعامتتل فيستتتنيع قلبتت  فتتزع متت  تهتتد  كمتتا لستتان ، وتنلتت  تتتوت ه، وتل تت  خجلتت  تزيتتل الحالتت 
 .(33 ،2003: المنع  عبد عفاف.)النا 

 مظلتت  تحتت " مزجتتا " األميتت  يضتتع أ  األ بتتا  كبيتت  ويقتت ر  الدراميتت األ تتداث وتتتتوالى
 يجلت   يتث المملك  ديوا  ف " ال ابع  اللو  " إلى المؤل  ينقلنا ث   الت  لمتابع  النبي  ال قاب 
 الصتتيادل  ضتتد القصتت   بيتت  شتتكوى  هنتتا ونلمتت " مزجتتا " األميتت  أخيتت  مكتتا " عقتت  " األميتت 

 ذلتت  علتتى الدام تت  أستتباب  ولديتت  والعقتتاقي  األدويتت  اع صتتن عتت  يكفتتوا أ  وينلتت  بتتل والعنتتاري 
 ".عق  " األمي  مع  واره ف  جليا   نلمسها

 !معقو  غي  هذا! .. األدوي  صناع  ع  يكفوا( باست  ا : )الطبيب
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 ب ذنك  إال بيعها ع  كذل  ويكفوا: يقال 
 سيدي يا  قيق  غي  على األم  صوروا لقد: الطبيب
 يق ؟الحق ه  وما: يقال 
 إال..  عنت  لنتا غنتى وال عملهت  فهتذا.. والعقتاقي  األدويت  م  يشا ا ما ليصنعوا: الطبيب

  لبتتا   لتتي  دوريتت  بصتتور  األدويتت  استتتعما  فتت  يف  تتو   الشتتبا  متت  بعتتض أ 
 أعتتت   وأنتتا..  التتوه  فتت  والتتذوبا  اإلدرا  لفقتتدا  ولكتت ..  متت   متت  للشتتفا 
 األم  كل هذا.. .  بي  وصف  دو   األدوي  هذه بيع على

 (14 المس  ي )ت يد ما ل ...  تما : يقال 
 اآلونت  فت  وخاصت  المصت ي  المجتمتع بتا  تشت ل صتحي  قضتي  تنتاو  للمؤلت  ويحس 

 القانونيت  الضتواب  تنبيت  عد  بسب  معتمد   بي  موافق  دو   أدوي  ص ف قضي  وه  األخي  
 الصتتيدل ، التفتتتيش - الصتتح  وزاره )الدولتت  قبتتل متت  الخصتتو  بهتتذا ال قابتت  فتت  قصتتور ووجتتود
  ر اوز  متتتع  بالتعتتتاو  (  والتعتتتا   االدمتتتا  وعتتت ج مكافحتتت  صتتتندو  ) االجتمتتتاع  التضتتتام  وزاره

 والتعلي  الت بي 
 الصتيدليا  بعتض فت  يحتدث متا ولكت  خاص  بوصف  إال تص ف ال مقيد  أدوي  فهنا 

 أو ع جيتتت  غيتتت  تخداما استتت فتتت  والشتتتبا  النتتت   يستتتتخدم  لتتتذا خنيتتت  تجتتتاوز هتتتو المصتتت ي 
 علتتى الضتتو  المؤلتت  يستتل  وهنتتا وغيتت ه، التنتتوي  مثتتل للعتت ج الجانبيتت  األعتت ا  بعتتض استتتخدا 

 األرجاكتيتتتل، مثتتتل والمهتتتد ا  المنومتتتا  ومنهتتتا   المختتتدر  المتتتواد بعتتتض الصتتتيدليا  بعتتتض بيتتتع
  بعتتتتض  تقتتتتو  كمتتتتا   الفتتتتاليو ، مثتتتتل الصتتتت  ى  والمهتتتتد ا  النزتبتتتتزو  مثتتتتل االكتئتتتتا  ومضتتتتادا 
 - كونت ما  الت امادو ،( Tramadol) عقار أمثا   المخدر  المواد  ببيع االمص ي   الصيدليا 
 او parkinol البتاركينو  وعقار ، Xanax زاناك  ، المخدر التيدو  وعقار تامو  - ت اماك 
 مقارنتت  المتنخفض ستتع ها هتو األدويت  هتتذه تنتاو  فتت  ال  يست  الستب  أ  كمتتا الص اصتي   بتو 
 فت  تتمثتل قانونيت  تشت يعا  وجتود رغت  يتت  ذلت  كتل المختدرا  م وجت  قبتل مت  تبتاع التت  بتل 
 (25 ،1975: مصنفى محمود(.)45) ماد  المص ي  المخدرا  بقانو   اإلخ   ج يم  قانو  

 لبيتتع متابعتت  فتت  واإلداري  ال قتتاب  الدولتت  دور قصتتور إظهتتار علتتى المؤلتت   تت   ولقتتد
 للمجتمتتع العامتت  الصتتح  علتتى وتأثي هتتا الع بيتت  مصتت  جمهوريتت  فتت  ر المختتد للمتتواد الصتتيدليا 

 .الن   بي  وخاص 



  وجيه جرجس فرنسيسد/ 
 

 190 

 التذي الوالي  تجار كبي " الدخاخن  عبا " شخصي  ال ابع  اللو   ف  المؤل  أب ز كما
 أفعالها مع تت    الدرامي  شخصيت  فجا  . وخارجها المملك  داخل المخدرا  وبيع بتجار  يقو 

 "عق  " األمي  مع  واره ف  ذل  ونلم  المخدرا  تجار وتص فا  و وسل ومف دا 
 تجارت  ه  وما :يقال 
 سيدي يا ويقدرها يع فها م  خي  أن ( مزجا  األمي  أن  على يخا ب ) :يبا 
 .و ج  سند لتجارت  ليكو   أناقش  ولكن ..  نع  نع  :يقال 
 وقتد النتور فت  تتت  قتد...  شت ا و  بيتع متوالي يتا فالتجتار ...   جت  وأي..   جت  :يبدا 

...  واستتتتي اد تصتتتدي ..  تجتتتار  النهايتتت  فتتت  إنهتتتا..  فتتت    ال..  الخفتتتا  فتتت  تتتتت 
 .والزفي  الشهي  ف  أتاج  وأنا..  وزفي  شهي 

 الهوا ؟ أتبيع كي  :يقال 
 (15 المس  ي )الدخاخن  عل  ينلقو   لذا..الدخا  ف  أتاج  أنا..  نع  :يبا 
 فتت  تجارتت  ستب  بتأ " عقتت  " األميت  إقنتاع" التدخاخن  عبتتا " را المختد تتاج  يحتاو 

 فت  بالستعاد  والشتعور وال ختا  بالستعاد  وشتعوره  المملكت  فت  النتا  أ توا  إص   هو المخدر
 التعتا   ضتد ومتصتاعد محتتد  المست  ي  ف  الدرام  الص اع جا  ولقد. والعك  الحز   موا  

 بتتتي  الختتت ف أوجتتت  عتتت  ومعبتتت  التشتتتوي  قمتتت  ذرو  إلتتتى األ تتتداث وقتتتوع صتتتور بكافتتت  واإلدمتتتا 
 والتهتور العقتل وبتي  والصتح ، الم   بي  هللا، ع  والبعد اإليما  بي  الحميد، والسلو  اإلج ا 

 وضتتتع  واإل بتتتا ، الت كيتتتز، وقلتتت  الشتتتديد، والحتتتز   واالكتئتتتا  بتتتالقل  دا متتتا   ويشتتتع . واالنتتتدفاع
 الدراميتت  المفارقتت  المؤلتت  وصتت  فلقتتد النتتو ، واضتتن ا  ،التشتتاؤ  ورو  الشتتهي ، وفقتتدا  التتذاك  ،
 يقتو  ذل  م  يتأكد و تى" مزجا " األمي  أن  بالخنأ يعتقد فالنبي  بينهما المقارن  على للدالل 
 دو   ولكتتت " مزجتتتا " األميتتت  بأنتتت  إقنتتتاعه " عقتتت  " األميتتت  ويحتتتاو  إذنتتت ، دو   األميتتت  بفحتتت 
 .أم ه  قيق  النبي  اكتش   يث جدوى 

 الذاك   ضعي  متبلدا   كسوال   كا  مزجا  األمي : الطبيب
 !أنا :يقال 

 أج   كأن  جلده ف  اله ش دا   كا  :المسايد
 !أنا :يقال 
 نقو  بما بال  تش ل ال :الطبيب
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 الصدر مكتو  يومي  منذ كا  :المسايد
 !الصدر مكتو  أنا( التمل  محاوال  ) :يقال 
 المدم   األمي هو بل..  أن  لي  :الطبيب
 تتكلما ؟ عما! .... المدم ؟ األمي  :يقال 

 مزجا  األمي  ع : المسايد
 مزجا  أنا :يقال 
 العقتل التيقظ عق   األمي  أن  بل..  مزجا  األمي  لس  أن ..  سيدي يا ال :الطبيب
..  الم كتزي  العصتب  جهازه إثار  إلى أد  المخدرا  ف   مزجا  األمي  أما..  والوجدا 
 (20 المس  ي ) ش ي ا   وأصب  و  كات  انفعاالت  فكث  
 األميتت ) للمتتدم  العصتتب  الجهتتاز علتتى المختتدرا  أثتت  الستتاب  الحتتوار متت  لنتتا ويتضتت 

 التوصتتتيل عتتت  المستتتئول  العصتتتب  الجهتتتاز فتتت  الستتتا ل  الكيميا يتتت  المتتتاد  تتفاعتتتل  يتتتث( مزجتتتا 
 فتت  المتتخ مننقتت  أدا  تبتتا ؤ إلتتى بالتتتال  يتتؤدي ممتتا الجستت  أجتتزا  إلتتى ومنتت  المتتخ إلتتى العصتتب 
 .الجس  أنحا  سا   إلى اإلشارا  توصيل

 المختدرا  لتعتا   المملكت  إغت ا  تحاو  للشيا ي    ك  استع ا  المؤل  وظ  ولقد
 مت  المدينت  أهتل لتحتذي  الخلفي  ف  2وكور  ،1كور  صو  يوظ  الوق  نف  وف  وش ا ها
 تجتتاه موقفتتا   ليتختتذ وجدانتت  قبتتل( المدينتت  أهتتل) عقلتت  يخا تت  فالصتتو  المفستتدي ، التجتتار هتتؤال 

 والحكم  العقل صو  بجان  عقليا   ليق  المن و   المواق 
 متت  تستتل  الشتت   عتت  أقلتتع اإلدمتتا  إيتتا  التتدخا  شتتار  يتتا( بحتتز ) :1كددور  صددوت

 األخنار مع وف  أض ار ش اب  ف  األبدا ، هاد  يا الدخا  شار  يا الك  ،
 لمصتتت  أفستتتد الشتتتبا ، صتتتح  أفستتتد األجيتتتا ، أفستتتد رالمختتتد( بحتتتز ) :2كدددور  صدددوت

 عاقتل،  بيت  عنتد عت ج لها والعل  محتاج، ل  الكل تاج زين  العقل.. األ با 
 (16 المس  ي )متفا ل الكل..  وق ي   بي  عال   بي  يا دوا  أوص 

 اإليجتتاب  االتجتتاه فتت  الح كتت  إلتتى ودفتتع تحتت يض وإنمتتا فقتت ، تحذي يتت  ليستت  الكلمتتا  وهتتذه
 تتتتاج  علتتتى بتتتالقبض ال ابعتتت  اللو تتت  لتنتهتتت . وأشتتتكال  صتتتوره لكافتتت  والتعتتتا   اإلدمتتتا  محاربتتت  حتتتون

 النبيتتتت   يتتتت   ونلمتتتت " الخامستتتت  اللو تتتت " لتبتتتتدأ الستتتتج  فتتتت  وإيداعتتتت " التتتتدخاخن  عبتتتتا " المختتتتدرا 
 المظهتت  فتت  ومتشتتابها  تتتوأ  كونهمتتا بحكتت " مزجتتا " األميتت  أ " عقتت  " األميتت  أمتت  فتت  ومستتاعده
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 فتتاألمي  األختتا  بتتي  والنفستتي  العقليتت  التصتت فا  فتت  مقارنتت  يظهتت  أ  للمؤلتت  ذلتت  فأتتتا . ارج الختت
 والستلو  الفكت  ف  متز   األعصا ، هاد  التفكي  متز   فهو وإص  ها الوالي  بأ وا  يهت " عق  "

 .المخدرا  تاج  مع السو  رفقا  مع يتقابل الذي" مزجا " األمي  عند العك  نجد  ي  ف 
 ال وعت   الت  فت  إدخالت  إلتى يؤدي  يث و  كت  وت كيزه يقظت  عملي  ف  أث ه ويظه 

 إليهتتا فيلجتتأ وع اقيتتل لمشتتك   يتعتت    ينمتتا المختتدر، باستتتخدا  الواقتتع متت  يهتت   المتتدم  أل 
 أ يانتا   يتصت  اإلراد  ضتعي  فهتو للفشتل يستستل  بتل الحمتا  لديت  فلي  مؤقت ، بصف  لينساها
 و بيعتت  المختتدر نتتوع  ستت  والخمتتو  والكستتل بتتالب د  وأ يانتتا   النبتتاع، و تتد  وانيتت والعد بتتالعن 
 العت ج  جت ا  مت   جت   فت " )السادست  اللو ت " إلتى المؤلت  ينقلنتا ثت . إدمانت  ودرج  الشخ 
 الجماع  النفس  الع ج   يق  باستخدا " عق  " األمي " النبي " يخب  وفي ( الجماع  النفس 
 .الع ج ف  النفسي  األسالي  كأ د را المخد لمدمن 

..  األميتت  ستتيدي يتتا بتشتتجيع ( المقدمتت  فتت  وزيتتدا  واألميتت  ومستتاعده داختت   ) :الطبيددب
  تتتى..  متت   ألو  المستشتتفى فتت " الجمددايي النفسددي العددال "   يقتت  استتتخدمنا

 بشتت   ولكتت ..  قيتتود بتتدو   وال ضتت  الستتخ  عتت  التعبيتت  ف صتت  للمتتدم  يتتتا 
 العن  إلى اللجو  عد 

 شتتعور إلتتى أد  التتت  األستتبا  عتت  الكشتت  فتت  تستتاعد الن يقتت  أهتتذه..  نعتت  :يقددال 
 (21 المس  ي )المدم  ؟ اآلف  هذه قبض  ف  والوقوع باإل با  المدم 

 مت  فيتت  الجمتاع  النفست  العت ج   يقت  أهمي      على   ص  للمؤل  يحس  ومما
 المتت   نتتوع الشخصتتي ، معينتت  خصتتا     ستت الم ضتتى متت  منتقتتا  مجموعتت  اختيتتار خ لتت 
 األدوار توزيتتع تكنيتت  بتتي  يجمتتع ع جتت  أستتلو  فهتتو جماعيتت ، بصتتور  ع جهتت  ليتتت ... النفستت 
 الم ضتتى متت  عتتدد عتت ج بأنتت  زهتت ا  ع فتت  وقتتد. المباشتت  التلقتتا   العتت ج تكنيتت  وبتتي  والمهتتا 
 ستلو  عت ج فت  الجماعت  أث  يست ل ص ي   جماعا  ف  واضن اباته  مشك ته  تتشاب  الذي 
 النفستت  العتت ج أشتتكا  متت  شتتكل بأنتت  نفتتورد ع فتت  وقتتد(. 307 ،1997: زهتت ا   امتتد) األفتت اد
 الع ج أخصا   مع يجتمعو   جماع ، شكل ف  انفعاليا المضن بي  األف اد م  عدد في  يجتمع
 (24 ،1984: عيسوي .)مفيد  ع جي  خب   يكتسبو   االجتماع  التفاعل   ي  وع  النفس 

 متت  ف بتتد للفتت د واالجتماعيتت  النفستتي  الحاجتتا : يلتت  متتا أهمهتتا أستت  عتتد  علتتى ويعتمتتد
 تفاعلتتت  فتتت  الفتتت د ستتتعاد  نجتتتد  يتتتث االجتمتتتاع  التوافتتت  وأيضتتتا   اجتمتتتاع ، إ تتتار فتتت  إشتتتباعها
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 ستلو  ب تبتاع فيهتا عضتو كتل تلز  الجماع  أ  بمعنى للف د االجتماع  الدور وأيضا   االجتماع 
 للعتت ج ومختلفتت  عديتتد  تقنيتتا  وهنتتا  المجتمتتع فتت  وأدواره االجتماعيتت  مكانتتت  متتع فتت يت مناستت 
 :ومنها الجماع  النفس 
 يقتتو   يتث مورنيتو جتاكو  األستلو  هتذا ورا تتد المست    النفست  والتمثيتل درامتا الستيكو 

 أو تمثيليتتت  ضتتتم  وذلتتت  الخاصتتت  بن يقتتتت  ويتصتتت ف بتتت  ختتتا  دور بتمثيتتتل المتتت يض
 .المجموع  أف اد فيها يشت   مس  ي 

 (184-183 ،1991: النابلس )
 المكبوتت  انفعاالتت  عت  والتنفتي  مشتاع ه عت  التعبيت  علتى المت يض يستاعد الع ج وهذا

 (31 ،1984: عيسوي .)بها القيا  ف  ي غ  الت  المختلف  األدوار بتمثيل قيام  خ   م 
 إعتداد علتى الع جيت  لن يقت ا هتذه وتعتمتد الجماعيت  والمناقشتا  المحاض ا  جان  إلى 

 ستتلو  عتت  واضتتح  صتتور  إعنتتا  أجتتل متت  والموضتتوعا  للمحاضتت ا  النفستت  المعتتال 
 بنفستي  الثقت  إلعتاد  معهت  وتفاعلت  الجماعت  أعضا  باق  مع وتعامل  المجتمع ف  الف د

  لدي  الخا ئ  المفاهي  وتصحي  الم يض

 (226  ،1984: عيسوي )
   الكاملتتت  الح يتتت  للمتتت يض المعتتتال  يتتتت   النتتتوع وهتتتذا متتتاع الج النفستتت  التحليتتتل وأيضتتتا 

 ومتا مشتاكله  مناقشت  فت  يشتاركه  أ  دو   الحت  التتداع  باستخدا  مشاع ه ع  للتعبي 
 .ص اعا  م  ل  يتع ضو  

 (325 ،1977: زه ا )
   عت ج وهتو كتأف اد ولتي  كجماعت  األس   أعضا  ويتناو  العا ل  األس ي  الع ج وأيضا 

 .اجتماع  كنس  األس   أعضا  بي  التفاعل على يعمل

 التتتذات ، االنكشتتتاف التماستتت ، التقبتتتل، االستبصتتتار، النفستتت  العتتت ج فنيتتتا  ضتتتم  ومتتت 
 تصحي  على الف د يساعد الجماع  النفس  الع ج مزايا ضم  وم . وغي ها العمومي  التنفي ،
 ومحاولتتت  شخصتتتيت  فتتت  الضتتتع  بنقتتتا  وتبصتتت ه اآلختتت ي ، وعتتت  نفستتت  عتتت  الخا ئتتت  المفتتتاهي 
 االجتماعيتتتتت  الع قتتتتا  محاولتتتت  إقامتتتتت  جانتتتت  إلتتتتى ، كاإلدمتتتتا  الستتتتتلب  الستتتتلو  علتتتتى القضتتتتا 

 فتتت  المتت يض ومستتاعد  الع جيتت  الجلستتا  فتتت  واأل تتداث المواقتت  ومواجهتت  الستتوي  واإلنستتاني 
 متت  ممكتت  قتتدر ألكبتت  يقتتد  بأنتت  الفتت دي العتت ج عتت  يتميتتز أنتت  كمتتا واتجاهاتتت ، ستتلوكيات  تعتتديل
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 االنفعتتتاال  عتتت  والتنفتتتي  للتعبيتتت  تكلفتتت  وأقتتتل جهتتتد بأقتتتل المشتتتكل  نفتتت  يعتتتانو   التتتذي  األفتتت اد
 الصتتعوب  متت  فيهتتا الجمتتاع  النفستت  العتت ج عيتتو  أمتتا. قيتتود بتتدو   وال ضتت  الستتخ  ومشتتاع 
 بعتتتض فتتت  جذريتتت  ت يتتت ا  يحتتتدث ال ولكنتتت  المتت يض لتتتدى التوافتتت  متتت  نتتتوع يحتتتدث فقتتتد والتعقيتتد

 داخليتتتت  صتتتت اعا  متتتت  يعتتتتانو   التتتتذي  والمتتتتدمني  الم ضتتتتى بعتتتتض يفيتتتتد ال أنتتتت  كمتتتتا األ يتتتتا ،
 (307 ،1994: زه ا .)عنيف 

 تتأثي  جت ا  مت  مدمنت  م ضتي  لحال  نموذجا   النبي  ويع   الدرامي  األ داث وتتوالى
 .والمخدرا  الهلوس   بو 

 (المدمنين أحد فيدخ  الوس  أيلى في بابا   المسايد يفتح) 
 التصبيح  بن م ( لجميعل): المدمن 

 يقو ؟ ماذا( متسا    ): يقال 
 الخي  صبا  يقو : المسايد

 !!المسا  ف  نح  لك  :ميدا 
 بالزم  اإل سا  يفقد فهو..  يه  ال: الطبيب
 ف اغ ؟ وق  ف  تفعل ماذا..  فتى يا اسمع :يقال 
 !أشوش :المدمن
 .تعن  ماذا..  أشوش :يقال 
 دماغ   ف يلع ...  معناها :الطبيب
 دماغ ؟ ف  باللع  يقصد وماذا...  هللا سبحا  :يقال 

 (21 المس  ي ) والهلوس  الوه  ف  فيتوه مخدرا   يتعا ى :المسايد
 العتتتتتا ، واالستتتتتت خا  العقلتتتتت  النشتتتتتا  اضتتتتتن ا  إلتتتتتى تتتتتتؤدي م كبتتتتتا  الهلوستتتتت  فعقتتتتتاقي 

 وانفصتتا  الم تفتتع، والقلتت  لألوهتتا  مولتتد  كونهتتا عتت  فضتت    األشتتيا ، علتتى الحكتت  فتت  واضتتن ا 
 وتختتي   لهتتا وجتتود ال أشتتيا  ورؤيتت  أصتتوا  ستتماع مثتتل وبصتت ي  ستتمعي  وهتت و  الشخصتتي ،

 الفضتا ، فت  بتالتحلي  الشتعور أو العقتل، وفقتدا  الجنتو   إلتى األم  يميل وقد الخوف إلى تؤدي
  شتتتت ا ، وهميتتتت  أشتتتتكا  ورؤيتتتت  قشتتتتع ي   بتتتتالزم ، اإل ستتتتا  وفقتتتتدا  القلتتتت ، ضتتتت با  وزيتتتتاد 

 المدم  مع النبي   وار ف  جليا   ذل  ونلم  وانا ، ي
 خنفسا ..  ص صار..   ش  ..   ش  ( األمي  قد  تح  بالحذا  يض  ) :المدمن
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 (ةل  في يتراج  األمير)
 ولد يا األمي  إن ( يبعده) :المسايد
 شوار  دو   ص صار( زيدا  نحو متجها  ) :المدمن
 قدم  إصبع هذا يأبن : ميدا 
 (21 المس  ي )بن ؟ يا ل  ج ى  ماذا( ابنها نا ي  ي تج  ) :األ 
 فتتت  األستت ي  التماستتت  غيتتا  وأمتت  المتتتدم  بتتي  المقبتتتل التتدرام  الحتتوار لنتتتا يكشتت  كمتتا

 األبنتتتا  توعيتتت  فتتت  األولتتتى بالدرجتتت  المستتتئولي  تقتتتع فعليهتتتا المختتتدرا  تعتتتا   ظتتتاه   متتت  الوقايتتت 
 واأل  األ  علتى لتذا الستو  أصتدقا  تتأثي  لقت الفت د علتى قويتا األس   تأثي  كا  وكلما وإرشاده ،

 كانتا وإ . ألبنتا ه  متث    كتا  صتالحتي  قتدوتي  األبتوا  كتا  فت ذا ألبنتا ه  صتالح  قتدو  يكونا أ 
: محمتد أستما .)انحت افه  إلتى بهت  تتؤدي والت  أبنا ه  ف  الخصا  أسو  فسيبنيا  سيئي  مثالي 
2004، 4) 

 علتى الحصتو  م  يح مه  وسلوكه  األبنا  على ي األس   ال قاب  وضع  األس   ف يا 
 التب د ختارج التدو  بأ د العمل أو بالمشك   الوالدي  النش ا  نتيج  سليم  اجتماعي  توجيها 

  اختيار ف  أبنا ها على ض و  األس   تمار  ال إذ التعا   نحو األبنا  انح اف إلى يؤدي مما
 يمارستو   أو لتديه  ممت  الستو  أصتدقا  مت  عتدد تيتارالخ هتذا يقتوده  وربمتا بأنفسه ، أصدقا ه 

 .(700 ،2001: جاس  أف ا .)المخدرا  تعا   كسلو  إج اميا   أو منح فا   سلوكا  
 ختت   متت  تفكيتت ه  تت    وعلتتى الم اهتت  علتتى بال تتا   تتتأثي ا   تتتؤث  والنظتت ا  األقتت ا  فجماعتت 

،إيج دورا   للصتتتداق  أ  كمتتتا المتبتتتاد ، والتتتتأثي  التفاعتتتل عمليتتت  ُُ  علتتتى نشتتتأ م اهتتت  متتت  فكتتت  ابيتتتا 
 ال قابتت  غيتتا  ظتتل فتت  األختت   هتتذه أنحلتت  الستتو  ل فقتتا  وبمصتتا بت  بتت  وإذ والمثتتل، األختت  
 أم  مع المدم   وار  فف  جليا ذل   ونلم  السليم  األس ي  والت بي 

 والمح و ؟ عاما   عش  اثن   يل  كنت  أي ...  أم  يا  سنا   :المدمن
 مح و  اسم  ولد عندي لي  ... مح و  :األ 

 زوج  المح و  أقصد :المدمن
 النقود ل  ون سل بالخارج نعمل كنا! ... أبو  :األ 

 .. فقد  ع  تعزن  ل  والنقود..  م  أن ..  تما  :المدمن
 أم  قل  يا( لهف  ف ) :األ 



  وجيه جرجس فرنسيسد/ 
 

 196 

 نفس  أرب  تت كين  ما قلب  كن  لو :المدمن
 نفس  على لتص ف النقود ل  أرسل كن  :األ 

 فلتتو  معنتتا..  نفستت  لي بتت  تتت   مثلتت  كتتا  اآلختت  وهتتو..  صتتا ب  لتت  قتتا : المدددمن
 (22-21 المس  ي )ننسى ك  المخدرا  الخم  لنش  ..  أ  وال أ  معنا ولي 

 ت اكمتتتا   أ تتتداثها ت اكمتتت   يتتتث المتماستتت ، التتتدرام  البنتتتا  عتتت  المستتت  ي   بكتتت  ارتكتتتز 
 ختتت   متتت  وممتتتتع شتتتي  بأستتلو  المختتتدرا  أضتتت ار عتتت  معبتتت   األختت ى، تلتتتو فيتتت  لو تتت  مننقيتتا  
 .الشخصيا  بي  يدور الذي الحوار

 األستتت ي  التفكتتت  لحتتتدوث نتيجتتت  للمختتتدرا  المستتتتم   التعتتتا    التتت  أ  المؤلتتت  أكتتتد لقتتد
 المدم  في  يعيش الذي الوس  ف  االجتماعي  الع قا  ف  الب ود م   ال  فتنشأ العا ل ، داخل
 لهتت  يحلتتو كمتتا التصتت ف   يتت  األبنتتا  يعنتت  األبنتتا  علتتى اآلبتتا  متت  لكافيتت ا ال قابتت  وجتتود فعتتد 
 الستتوي  غيتت  الستتلو  وممارستت  الستتو  ب فقتت  اال تكتتا  فتت   لهتت  تتتوف  وقتتد أ تتد، متت  رقابتت  دو  
 (52 ،1996: الش يفا .)المخدرا  كتعا   معه 

 غيتتا  نيتت الف وعالجتتت  الفك يتت  رؤيتتت  فتت  المؤلتت  عليهتتا أكتتد التتت  األستتبا  ضتتم  ومتت 
 ف اغتا   أ تدث ممتا المادي والتحصيل لل ز   الدا   سعيه  ورا  اآلبا  لهث نتيج  األس ي  التوجي 

 دا متت  بصتتور   اضتت ي  اآلبتتا  يكتتو   فعنتتدما االنحتت اف، نحتتو ودفعتت ( المتتدم ) األبنتتا  توجيتت  فتت 
 والمعامل  ا االتص  بيع  تكو    مي  عا ل  جو ف  اإليجابي  الع ق  على مبني  الع ق  وتكو  
 فت  وخاصت  النت   النحت اف المباش   األسبا  رأ  على يأت  الف اغ أ  كما وتفاعلي ، إيجابي 
 الشتتوارع فت  والتستكع األ تداث وضتياع النت   تشت د مشتاكل عت  المستئو  فهتو الم اهقت  م  لت 

 .والمخدرا  الخم  وإدما  والعصابا  السو  ل فقا  واالنضما 
 فت  الجستي  وإهمالهتا بأخنا هتا المدم  أ  تعت ف( السادس  اللو  ) المس  ي  نهاي  وف 

 يتتأم  كمتتا يعالجتت ، أ " النبيتت " متت  وتنلتت  لإلدمتتا  ف يستت  وقتتع التتذي المتتدم  ابنهتتا رعايتت   تت 
 األميت  أخيت  يشتفى أ  ويأمتل" الجنتوب  الجبتل" واليت  فت  المخدرا  تجار بمنارد  عق   األمي 

 .مزجا  األمي  وشفا  ع ج يت  ت  ف وبعد. اإلدما  م " مزجا "
 إلتى ويتجت  آخت  ومستاعد النبيت  مستاعد علتى ستاندا   مزجتا  األمي  يدخل ث  موسيقى)

  تتى ارتجتال    كت  مشتهد فت  المس   خشب  على الممثلي  باق  دخو  مع عق   األمي  أخي 
 (23 المس  ي ) (2وكور  ،1كور  ويدخل مزجا  أخي  عق   يحتض 
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 أستتتي ها أتظتتتل..  وعتتتارا   خزيتتتا   إدمانتتت ..  بقتتتادر لستتت  تقتتتل وال وتشتتتجع دتشتتتد :1كدددور 
..  الستبيل فضتلل  هزيتل جستد  م يت  عقلت  صتار..  واألستوار القيود وتعان 
 كنعام  خلفها وتتوارى  مهان  ف  تعيش اليو 

 ودختتتا  كاذبتتت  بتتتدعايا  نفستتت  تصتتتد  فتتت ..  شتتتينا  وتتتتدبي  شتتتو  فتتتدربها :2كدددور 
 متت  تكتت  فتت  والقتت آ  واإلنجيتتل التتتورا   فتت  محكمتتا  يتتا بآ مح متت  فهتت  ختتوا 

 خمتتتتت .. دختتتتتا ..  مخا  هتتتتتا ا تتتتتذر..  التتتتت  م  إلتتتتتى فتتتتتتو  التتتتتدخا ، شتتتتتارب 
 (25-24 المس  ي )هذيا ..  عقاقي ..

 ت كتتت  التتتت  المبستتتن  الفصتتتحى بالل تتت  مستتت  يت  صتتتاغ قتتتد الكاتتتت  أ  البا تتتث وال تتتظ
 بلتتور  فتت  المع فيتت   بيعتهتتا جانتت  إلتتى فهتت  ،لمستت  يت  التتدرام  البنتتا  فتت  الواضتتح  بصتتماتها

 أنواعهتتا بكافتت  المختتدرا  مختتا   متت  واإلرشتتاد التوعيتت  بتتدور قامتت  ماهيتهتتا وتحديتتد الشخصتتيا 
 .والسمو  اآلفا  هذه م  المجتمع محذرا  

 األ تتتتداث علتتتتى التعليتتتت  فتتتت  واعيتتتتا   توظيفتتتتا  ( 2الكتتتتور  ،1الكتتتتور ) المؤلتتتت  وظتتتت  ولقتتتد
 إ ت   فت  الملحمت  المست   أستالي  إ تدى موظفتا    وله  يحدث بما(   الن) المتف جي  لتبصي 
 إلتتى رستتالت  يصتتل  تتتى والمبنتتى المعنتتى المكثفتت  المتجتتاور  لو اتتت  فتت  وذلتت  الحتتدث محتتل الجتتد 
 اإلراد  تقويت  أهميت  علتى المؤلت  أكد كما المن و  ، القضي  م زى  ليتأمل واعي  بعق ني  المشاهد

 متت  وتزيتد الناعتا  علتى تقتو  فهت  ال و يت  األنشتتن  ممارست  خت   مت   ذلت ويتحقت  ،(للمتدم )
 اإلراد  تقويت  وستا ل ومت  ،"والمنكت  الفحشتا  عت  تنهتى الصت   إ " المعاص  مفارق  على إص اره
 الثقتت  متت  اإليمتتا  يقتضتتي  ومتتا وبحكمتتت  العظمتتى وبصتتفات  بتتا  اإليمتتا  عناصتت  تنميتت  الفتت د عنتتد
 األوامت  فت  المتمثلت  التدي  وقواعتد قي  ع  انح افا المخدرا  تعا   يعد الدين  المنظور فم  با ،

 وفقا   الجماعا   يا  وتنظي  النا ، بي  بالع قا  يهت  فالدي  وقواعده، بأ كام  جه    أو والنواه 
 (29-28 ،2001: الفيوم .)المجتمع استق ار تضم  أخ قي  لضواب 

 :  الدراسة من االستفادة أوجه
 تعتتتتا   علتتتتى المت تبتتتت  واألضتتتت ار اآلثتتتتار بعتتتتض المدرستتتت  المستتتت    التتتتن   تتتت   لقتتتتد
 :منها والمجتمع، الف د على المخدرا 
  يتتتدفع هتتتذا كتتتل الزا تتتد والتتتتدليل األبتتتوي  اإلشتتت اف ضتتتع  بمعنتتتى الفاستتتد  األستتت ي  الت بيتتت 

 أو مزجتا ،" األميت . البنهتا الملت  ست  السلنان " تدليل مثل المخدرا  لتعا   األبنا 
 (.السادس  اللو  ) المدم   ال  ف  كما الشديد اإلهما 
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 رجتتتا  وضتتتبنيا  االجتماعيتتت  الدراستتتا  أغلتتت  تبتتتي   يتتتث ومحاكتتتاته  اآلختتت ي  تقليتتتد 
 االستتتن ع،  تت   ب ت   كتتا  المت اهقي  متت  المتعتتا ي  أغلت  أ  المختتدرا  مكافحت 

 ر تتتتي  ابنتتتت " نتتتتورل" الستتتتلنان  وتبتتتت ر(. الثالثتتتت  اللو تتتت ) فتتتت  ذلتتتت  ونلمتتتت  والتج يتتتت ،
 .والتج ي  االستن ع    هو" مزجا " إلدما  الدافع بأ  القص  ف  التش يفا 

 بالبهجتتت  الشتتتعور علتتتى تعمتتتل بأنهتتتا والظتتت  المختتتدرا  عتتت  الكاذبتتت  األفكتتتار بعتتتض رواج 
 انتشتتتتتار أستتتتتبا  متتتتت  الستتتتتو  ورفقتتتتتا  األصتتتتتدقا  ل غبتتتتت  فاالستتتتتتجاب  الستتتتت ور، وإدختتتتتا 
 ".الدخاخن  عبا " المخدرا  لتاج " مزجا " ألمي ا وصداق  ع ق  مثل المخدرا 

  فتت  اإلدمتتا  محاربتت " مزجتتا " األميتت  يستتتنع فلتت  بالستتلبي  والشتتعور الحيتتا  فتت  اإلخفتتا 
 .واإل با  بالفشل والشعور المخدر تعا ي  بسب " الجنوب  الجبل" والي 

  وتوظيتت  والمتتدم ، ،"مزجتتا " األميتت  شخصتتي  فتت  جليتتا   ونلمستتها التتدين  التتوازع ضتتع 
 .المس  ي  ف  الشيناني  وال واي  اإلغ ا ،

 فت  الت بتوي  التتواز   أستلو  فت  واإلرشتادي التتوجيه  األست   دور أهميت  على الن  أكد 
 .والجدي  الحز  مع والنص  الح  نقد  بل الما  أو التدليل له  نقد  وال عليه  نقسو

 تعتا   إلتى التبعض يتدفع ممتا الفت اغ وقت  هو التعا   أسبا  ضم  م  أ  الن  أكد 
 علتتتتتى تستتتتتاعده  خاصتتتتت  ومشتتتتتاع  أمزجتتتتت  إل تتتتتداث والمهلوستتتتتا  المنشتتتتتن  الحبتتتتتو 
 (9-8 ،1987: الخالدي.)الف اغ بأوقا  االستمتاع

   والدخا  المخدرا  وف   ف  ذل  ونلم  عليها الحصو  وسهول  والخمور المخدرا  وف 
 (.ال ابع  اللو  ) ف " الجنوب  الجبل" والي  ف 

  المؤلت  يؤكتد لتذا النفست  العت ج بأستالي  المصت ي  الدول  قبل م  الكاف  االهتما  عد 
 االضتن ابا  وإبت از للمتدمني  الجمتاع  النفس  الع ج أهمي  على الفن  نسيج  داخل

 والم اكتتتز المصتتتحا  متتت  المزيتتتد إنشتتتا  فتتت  الدولتتت  ودور للمتعتتتا  ، والعقليتتت  النفستتتي 
 . الع ج على مدمني ال تشجع  تى المتخصص  الع جي 

 منها المخدرا  تعا   على المت تب  واألض ار اآلثار بعض المس    الن      كما: 

 :المدمنين على النفسية اآلثار
 تتتتأثي  يختفتتت  متتتا ستتت عا  أنتتت  إال والنشتتتو  والستتتعاد  بال ا تتت  البدايتتت  فتتت  الزا تتت  الشتتتعور 

  تتتدث متتتا وهتتتذا بالفصتتتا  الشتتتعور منهتتتا كثيتتت   بأضتتت ار المتتتدم  يشتتتع  وبالتتتتال  المختتتدر
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 والهتتت و  والتختتتي   بالكآبتتت  الشتتتعور أو( والثالثتتت  الثانيتتت  اللو تتت ) فتتت " مزجتتتا " لألميتتت 
 ع قت  وتدهور( الخامس  اللو  " )المدم "  ال  ف  كما لها وجود ال والبص ي  السمعي 
 متا   لديت  لي  المخدر، باستخدا  الواقع م  يه   المدم  أل  واالجتماعي ، األس ي 

 (.السادس  اللو  ) ف  كما السو  ورفقا  للفشل يستسل  بل

 ضتتع  العتت  ، كثتت   الوجتت ، اصتتف ار المدددمنين يلددى( الصددحية) العضددوية اآلثددار أمددا 
 الهضتم  الجهاز على والتأثي  والشعبي  ال  وي  وااللتهابا  الدموي  الدور  هبو  اإلراد ،
 نتيجتت  العتتي  شتت ايي  تقلتت  إلتتى ذلتت  جتتعوي   األلتتوا  تمييتتز علتتى القتتدر  وعتتد  والتتب د 
 (.السادس  اللو  ) ف  ذل  أصدا  ونلم  وج  أكمل على بوظيفتها تقو  ف  المخدر،

 (77 ،1992:  سن )
 ال قابتت  إهمتتا  بستتب  األستت ي  التفكتت  إلتتى اإلدمتتا  يتتؤدي :للمخدددرات االجتماييددة اآلثددار 

 للتتت ز   التتتدا   ستتتعيه  ورا  ا اآلبتتت لهتتتث نتيجتتت  األبنتتتا  نحتتتو اآلبتتتا  جانتتت  متتت  والتوجيتتت 
 األميتتت  تصتتت فا  وم اقبتتت  لمتابعتتت ( الحاكمتتت ) األستتت   إهمتتتا  وأيضتتتا  . المتتتادي والتحصتتتيل

 اللو تت ) فتت  ذلتت  ونلمتت  لتت  المفتت   التتتدليل بستتب  اإلدمتتا  بتت اث  فتت  ووقوعتت " مزجتتا "
 لتتوريب بمعنتى" عقت  " واألميتت "  مزجتا " األميت  بتتي  مقارنت  المؤلت  يعقتتد كمتا(. األولتى
 الحيت  ، ف يست  والوقوع المجتمعا  ف  والسلوكيا  األخ   على المخدرا  آثار المؤل 
 يجت  كمت يض" المتدم "و مزجتا ،" المتدم  إلتى الواعي  النظ   وأيضا   واالنح اف والقل ،

  يتث( السادس  اللو  ) ف  نلمس  وهذا المجتمعي  اإلنساني  والمعامل  بالع ج مساعدت 
 المجتمتتع فتت  وانتتدماجهما( مزجتتا  وأخيتت  المتتدم ) عتت ج علتتى" مزجتتا " األميتت  مستتاعد 
 .و بيعي  سليم  بصور 

 :التالي النحو على المخدرات من الوقاية كيفية يتضح سبق ما ضوء في
 والحتتز  اللتتي  علتتى تعتمتتد التتت  والمعتدلتت  الصتتحيح  الدينيتت  والتنشتتئ  التتدين  التتوازع دور 

 علتتى والتأكيتتد مواجهتهتتا وكيفيتت  المختتدرا  بأضتت ار  وتتتوجيهه ومتتتابعته  األبنتتا  تجتتاه
 .الث ث السماوي  ال ساال  ف  وتج يمها تح يمها

  والمتتتت وجي  والمتعتتتتاملي  المتتتتتاج ي  علتتتتى العقوبتتتت  تشتتتتديد ختتتت   متتتت  القانونيتتتت  التوعيتتتت 
 (.الجنوب  الجبل والي ) المخدر  للمواد والمتعا ي 
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  الف د تجاه واالنتما   الحضاري  الح  تنمي   خ  م  وذل  والحضاري  الثقافي  التوعي 
 والفني  وال ياضي  والمس  ي  والثقافي  التعليمي  باألنشن  الف اغ أوقا  وش ل للمجتمع،
 .المفيد  والموسيقي 

  توعيتت  يتتت   يتتث وغي هتتا واألمهتتا  اآلبتتا  مجتتال  لجتتا    يتت  عتت  المدرستتي  التوعيتت 
 عتتتتت   أو فيلميتتتتت  بمتتتتاد  باالستتتتتتعان  هتتتتامواجهت وكيفيتتتتت  المختتتتدرا  بأضتتتتت ار النتتتت  
 موضتتوع تتنتتاو  التتت  المدرستتي  واإلذاعتت  الحتتا   ومجتت   متح كتت  رستتو  أو مستت   
 مثتتتتل والت فيهيتتتت  االجتماعيتتتت  الفنيتتتت  األنشتتتتن  وكتتتتذل  المختلفتتتت  جوانبتتتت  متتتت  اإلدمتتتتا 
 .والحف   ال    

  دو   وإدمانهتتتا  المختتتدرا وأضتتت ار بمختتتا   التوعيتتت  فتتت  ودوره المستتت    النشتتتا  أهميتتت 
 .العم ي  الم  ل  تل   بيع  مع يتناس  الذي و تهوي  أو تهويل

 اإلدما   اال  الكتشاف بالمدار  الصحي  الو دا  أ با  دور. 

  إلتى أد  التت  األستبا  على واالستق ار المدرس  ع  والت ي  اله و  بحاال  االهتما 
 المستتت   مثتتتل أنشتتتن  فتتت (  النتتت ) مشتتاركته  ومحاولتتت  األمتتتور أوليتتتا  وإخنتتتار ذلتت 

 .المدرس 

  إلتى المخدر  المواد ببيع األف اد بعض يقو   يث الق يب  والنوا   المدار  بوابا  م اقب 
 .الن  

 مثتل متفاوتت  بنست  المختدرا  مت  أنتواع تشتمل التت  األدوي  ص ف م  الصيدليا  منع 
 . بي  تذك   بدو   وغي ها والمنوم  المهد   واألدوي  السعا  أدوي 

  المتتدمني  يشتتجع  تتتى العقليتت  األمتت ا  مستشتتفيا  عتت  منفصتتل  للعتت ج م اكتتز إنشتتا 
 .هذا يتصورو   كما سمعته  إلى نس   أ  دو   الع ج على

 والتتتدقي  بيتتنه ، المقارنتت  أو األبنتتا  بتتي  التمييتتز وعتتد  والتوجيتت  ال عايتت  فتت  األستت   دور 
 لألبنتا  الت بتوي  التتواز   أستلو  وإتبتاع واألقتار  الجي ا  م  األصدقا  اختيار ومتابع 

 .والت بي  المعامل  ف 

  اإلدمتتتتتا ) الموضتتتتتوع تنتتتتتاو  يمكتتتتت   تتتتتتى التتتتتدي  رجتتتتتا  لتوعيتتتتت  تدريبيتتتتت  دورا  إقامتتتتت 
 كافتتت  فتتت  مستستتتاغ  وأدبيتتت  علميتتت  بن يقتتت  والعظتتتا  الخنتتت  ختتت   متتت ( والمختتتدرا 
 .الجمهوري  محافظا 
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  واألمني  والع جي  واإلع مي  الت بوي  مؤسسا وال المدرس  بي  والتكامل التعاو   تعمي 
 وقايت  المختدرا  ظتاه   تتنتاو  إع ميت  صتب   ذا  ت بويت  ب ام  وإعداد المجتمع، ف 

 .وع جا  

 وتزويتتتده الصتتتالح  ال فقتتت  إلتتتى وتوجيهتتت  الم  لتتت  هتتتذه فتتت  الم اهتتت  رفقتتتا  علتتتى التعتتت ف 
 التعتتا   علتى الدالت  متا الع  توضتي  متتع وأنواعهتا المختدرا  خنتور  عت  بمعلومتا 

 .الس ي     ف  نفسها المشكل   ل ض ور  مع

 علتيه  نقستو فت  األبنا  ومعامل  ت بي  ف  الت بوي  التواز   أسلو  أهمي  على الن  أكد 
 .لتص فاته  اليقظ  والمتابع  والحز  الح  نقد  بل المفسد التدليل له  نقد  وال

 لإلدمتا  النفستي  الع جيت  األستالي  أل تد التواع  الفنت  التوظي  أهمي  على ن ال أكد 
 النفستي  االضتن ابا  م مت  إظهتار على الن  أكد كما الجماع ، النفس  الع ج وهو

 .للمتعا   واالجتماعي  والعقلي 

 والصتتحي  االجتماعيتت  والتنشتتئ  المجتمتتع فتت  التتدين  التتوازع دور أهميتت  علتتى التتن  أكتتد 
 وتصتتتحي  ،"الستتتمو " اآلفتتتا  لهتتتذه والتجتتت ي  التوعيتتت  فتتت  التتتدي  ودور ، لألبنتتتا  لمعتدلتتت ا

 (.الن  ف  الشينان  اإلغ ا ) ومنافع فوا د ل  بأ  للمخدر الم لو   الصور 

 الصتتتح  ودورهتتتا أنواعهتتتا بكتتتل المختتتدرا  ومصتتتادر  محاربتتت  فتتت ( الدولتتت ) الستتتلن  دور 
 النبيتتتت  موافقتتتت  دو   المختتتتدر  المتتتتواد عتتتتضب بيتتتتع متتتت  الصتتتتيدليا  منتتتتع فتتتت  والتشتتتت يع 
 استتتخداما  فتت  المتعتتا ي ( النتت  ) التتبعض يستتتخدم  أو  كوميتت ، جهتت  أو المعتتال 
 الصتحي  ال قابيت  واألجهتز  األمنيت  المؤسستا  دور المؤلت  ليؤكتد ك دما ، ع جي  غي 
 .المحظور  والعقاقي  المخدرا  خن  وتحجي  الوقاي  ف 

  شخصتتتي  ختتت   متتت  للمستتت  ي  الفنتتت  البنتتتا  داختتتل الكوميتتتدي التتتت وي  المؤلتتت  وظتتت 
 .الدرامي  األ داث  د  م  للتخفي " القص  بهلو "

 ثتت ( استكشتتاف  تعتتا  ) والمختتدرا  التعتتا   متت  أنتتواع ذكتت  علتتى المؤلتت   تت   كمتتا 
 ".المدم " الشا  و ال " مزجا " األمي   ال  ف  هو كما القه ي  التعا   إلى تحو 

  فنيتت  لو تتا  شتتكل علتتى مستت  يت  كتتت  بتتل الكتابتت  فتت  التقليتتدي التتنه   المؤلتت يتتنه  لتت 
 متت  تتتتأل  ولكنهتا والمكتتان  الزمنت  بالبعتتد التقيتد دو   والتتدالال  المعتان  مكثفتت  متجتاور 
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 الكلتتتت  التتتتتأثي  إ تتتتداث فتتتت  التتتتبعض بعضتتتتها تكمتتتتل التتتتت  المستتتتتقل  األ تتتتداث متتتت  عتتتتدد
 مبستتن  فصتتحى فتت  ومختصتت ا   صتتدا  مقت  تتواره يجعتتل أ  المؤلتت  نجتت  ولقتتد للمستت  ي ،

 عتت  التعبيتت  فتت  المتت   التتذك   تتواره فتت  وفتت  أنتت  إال العاميتت  الكلمتتا  بعتتض تنتتاث  رغتت 
  التت  فت ( النالت ) المتفت ج يضتع أ  يهتدف فتالمؤل  منت ، وخ وجهتا الدراميت  شخوصت 

 .للمجتمع ال اه  الواقع ف  يماثلها وما المس  ي  ف  لشخوص  والتأمل الت ق  م 

 دالال  ذا  كتتتأع   أستتتما ه  باستتتتثمار جيتتتدا   توظيفتتتا   الشخصتتتيا  المؤلتتت  وظتتت  كمتتتا 
 وهتتتذا. المستتت  ي  أ تتتداث ختتت   ونموهتتتا الشخصتتتي  بح كتتت  وثيقتتتا   اتصتتتاال تتصتتتل ل ويتتت 
 المتتدم  ،"التتدخاخن  عبتتا " استتم ( المختتدرا ) التتدخا  تتتاج  فمتتث    االستت  داللتت  يوضتت 
 الحكتي  ال شتيد األميت  أمتا" مزجتا " االميت   ىإلت استم  يشتي  مزاج  يتقل  إذ المزاج  اد

 المدمنتت  الدراميتت  للشخصتتي  المختلفتت  الصتتفا  عتت  معبتت   جتتا    يتتث" عقتت  " استتم 
 انتبتتتاه شتتتد فتتت  ستتتاه  ذلتتت  كتتتل االجتماعيتتت ، ومكانتهتتتا وبيئتهتتتا والعقليتتت  النفستتتي  و التهتتتا
 .النهاي   تى الدرامي  األ داث لمتابع  وجذب  النال 

  المظهت  فت  التشتاب  خت   مت  الدراميت  أ داثت  بنتا  فت  الدراميت  المفارق  المؤل  وظ 
 عتت  متناقضتت  صتتور ليقتتد " مزجتتا " األميتت  وأخيتت " عقتت  " األميتت  بتتي  فقتت  الختتارج 
 المتتت   والتستتتل ، الختتتداع واألنانيتتت ، والوفتتتا  الحتتت  والتتتت وي، التستتت ع والحكمتتت ، الجهتتتل

 بتتتتالنف  والثقتتتت  الشتتتتينان ، واإلغتتتت ا  ل وايتتتت وا بتتتتا  اإليمتتتتا  والضتتتتع ، القتتتتو  والصتتتتح ،
 ".مزجا " الوجداني  الب د  مقابل" عق  "

 والع ج الوقاي  و     مواجهت  وكيفي  اإلدما  خنور  على الدراس  أكد  كما. 

  ضد ومتصاعد محتد  والدراس  البحث موضوع المس  ي  ف  الدرامي  الحبك  توظي  ت 
 أوجتتت  عتتت  ومعبتتت  التشتتتوي  قمتتت  ذرو  إلتتتى باأل تتتداث وقتتتوى  المختتتدرا  وتجتتتار اإلدمتتتا 
 .واالندفاع والتهور العقل وبي  والصح ، الم   الخ ف

  يتتتتث متتتت  إليهتتتتا الموجتتتت  العم يتتتت  الم  لتتتت  لخصتتتتا   مناستتتت  المستتتت    التتتتن  جتتتتا  
 و تتتتت  االنتتتتتدفاع متتتتت  والتحتتتتتذي  والتوعيتتتتت  الم اهتتتتت  وانفعتتتتتاال  مشتتتتتاع  علتتتتتى ا توا هتتتتتا

 بالتتتتدي  التمستتتت  ختتتت   متتتت ( المختتتتدرا ) والستتتتمو  اآلفتتتتا  لهتتتتذه والتج يتتتت  االستتتتتن ع
 وتوعيتتت  مناقشتتت  فتتت  األبنتتتا  متتتع المتحضتت  العاقتتتل الحتتتواري  واألستتتلو  األستتت ي  وال قابتت 
 .السو  رفقا  م  أبنا ه  وتحذي 
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 والمؤسستتتا  المنتتتز  بتتتي  والتكامتتتل التعتتتاو   وتعميتتت  تعتتتاو   أهميتتت  المؤلتتت  أظهتتت  كمتتتا 
 للعتتتت ج م اكتتتتز إنشتتتتا  بهتتتتدف إليهتتتتا األنظتتتتار ولفتتتت  بيتتتت الن الع جيتتتت  وخاصتتتت  الت بويتتتت 

 المختدرا  تجتار علتى القتبض فت  اليقظت  األمنيت  األجهتز  ودور اإلدمتا  م  واالستشفا 
 مت  الصتيدليا  منتع فت  وال قابيت  واإلداريت  األمنيت  األجهتز  بتي  وتكامتل لهت ، والتصتدي
 .المخدرا  م  محذور  أنواع تشمل الت  األدوي  ص ف

 المقتتتت ر  المنتتتتاه  ضتتتم  وأنواعتتتت  أشتتتكال  بكافتتتت  اإلدمتتتا  موضتتتتوع دراستتت  علتتتتى الت كيتتتز 
 .الصناعي  الفني  الثانوي  الم  ل  ف  الدراسي 

 المخت  النبي  موافق  بدو   اإلمكا  قدر الصيدليا  ف  المخدر  المواد بيع منع. 

  إعتاد . لتتوعيته  للنت   ومحاضت ا  نتدوا  وعقتد المتدار  إلت  الصحي  القوافل إرسا 
 الم  لتتت  و بيعتتت  ثقافتتت   متتتع يتناستتتبا   اللتتتذا  الحتتتوار و  يقتتت  أستتتلو   فتتت   النظتتت 

 الوسن 

   التفتتيش)  الصتح  وزاره) الدولت  قبتل م  المخدرا   ع  النب  الكش   م   تكثي 
 اإلدمتتتتتتتا  وعتتتتتتت ج مكافحتتتتتتت  صتتتتتتتندو  )  االجتمتتتتتتتاع  التضتتتتتتتام  وزاره ، ( الصتتتتتتتيدل 
 .والتعلي  الت بي  ار وز  مع بالتعاو   (والتعا  

  قانوني  غي  بن    المخدر  الحبو  تبيع الت (  العقوبا  ت لي )  الصيدليا   معاقب. 
  الم  لتت  هتتذه تناستت  مست  ي  عتت و  وإقامتت  المستت  ي  لألنشتن  واألدبتت  المتتال  التدع 

 و الفتت د علتتى والمتتدم   الخنيتت   بآثارهتتا النتت   وتع يتت  الستتمو  هتتذه لمحاربتت  العم يتت 
 .المجتمع
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Abstract 
 The study examined the role of the school theater in raising awareness 
about the dangers of drug abuse, addiction, causes, effects, and methods of 
prevention through theatrical artistic installation of the play "Demon called 
Addiction" in an attempt to introduce the adolescent in the industrial technical 
secondary stage to the serious damage and the many negative effects of drugs of any 
kind and how to use them with an intellectual vision And technical treatment critical 
of the negative practices of this phenomenon in our Egyptian society 

Study questions: What is the drama that showed the character of drug users 
in the play?What causes some students to take drugs while others refrain    What is 
the importance of cooperation and benefit between the school theater and community 
institutions in combating this phenomenon                   

Objectives of the study: identify the causes and factors affecting some 
students to drug abuse and its impact on society and methods of prevention in the 
framework of awareness of technical secondary students of the age of 16-18 years of 
the seriousness of drug use intellectual vision and technical treatment of those 
negative practices wrong. 
 he definition of adolescents in particular and society in general to the many 
damage and negative effects on the individual addicted to all levels of health, 
psychological, social and behavioral basis of the principle of prevention is better than 
treatment ..To recognize the role of the school theater in dealing with drug abuse and 
addiction - in the students of the technical secondary industrial stage. 

The importance of studying:  
 The importance of the study comes from the seriousness of the individual's abuse 

of drugs, which pose a threat to our Egyptian society due to its targeting of the 
most important element in it. They are students of industrial technical schools, 
which are the mainstay on which our society is based. 

 Reveals the ongoing efforts of the school (school theater) as an educational and 
social institution to deal with cases of abuse and addiction.. 

 The importance of the age stage addressed to the stage text is middle adolescence 
age (16-18 years), because the student at this stage also confirms the psychology 
of growth are willing to learn values and standards as well as can take 
responsibility and control emotions and understand the negative effects of drug 
abuse in all its forms And their types. 

The kind of the study: 
 The study was based on the descriptive approach and the dramatic analysis. 

The study results 
 The study stressed the importance of conscious technical recruitment of one of 

the psychological treatment methods of addiction, collective psychotherapy. The 
study also analyzed the psychological and mental effects and disorders of the 
drug users. 

 he study revealed the importance of religious awareness and the correct and 
moderate religious formation of children in the awareness and prohibition of 
these pests and toxins. 

 he study also pointed out the importance of the method of educational balance in 
dealing with children by parents, so do not judge them and do not provide them 
with excessive pampering spoiler, but firmness and seriousness and follow-up 
vigilance of their behavior 

key words: - Role.    -School theater     -Drug Drugs.        -Addiction. 


