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 . عوامل ودوافع تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي وطرق الوقاية منها

 ددددد. محمد أرزقي بركـان، أ.فاطمة تابتروكيـة،  بوكابـوس، أحمد .د أ.أحم
 أ.سعده دريفـل، أ.عبد القادر عبد الوهـاب.

  :ملخص
والوقاية، وهي دراسة  فعاتتناول هذه الدراسة ظاهرة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي، العوامل والدو 

عينة للتالميذ وتتكون من  عينتين:، حيث قسمت عينة الدراسية إلى حدودية عبوريةاستطالعية جرت في أربع واليات 
ونسبة  %34نسبة اإلناث فيها  الثالثة، تمثلالسنة  الثانوي التاسعة، والطورالثالث السنة وتلميذة من الطور  اتلميذ 597

تبلغ نسبة  أعاله.الطورين المذكرين  يدّرسون فيوأستاذة،  اأستاذ 541نة األساتذة فتتكون من ، أما عي%66الذكور 
 .%75. 73ونسبة الذكور  % 26.25بينهم اإلناث 

أظهرت الدراسة أن التالميذ يمّرون بمرحلة تعاطي التدخين أوال حيث بلغت نسبة المدخنين حيث 
هذه الدراسة األولية، وهو ما يدحض مقولة تفشي  في %7.2عن  ، أما نسبة متعاطي المخدرات فلم تزد23.28%

الوسط المدرسي، حتى وإن كانت نسبة االمتناع عن اإلجابة بالنفي أو اإليجاب وسط التالميذ  مرتفعة فيالظاهرة بنسب 
 تبلغقد 
من  %37نسبة و  %67.45، كما اعترف التالميذ بتأثير المخدرات على تحصيلهم الدراسي بنسبة % 9.5 

التخلي واإلقالع عن المخدرات، بل قدموا اقتراحات وقائية للمؤسسة التعليمية للحد من الظاهرة  االمتعاطين قد حاولو 
أن تعاطي التدخين وسط  رت من خالل مالحظاتها للتالميذ في المؤسسة التعليميةوسط التالميذ. أما عينة األساتذة فعبّ 

من األساتذة الحظوا تالميذهم يدخنون في ساحة المؤسسة.  % 23.61سبة ون % 30.62التالميـذ في المؤسسة يبلغ 
سمها األساتذة إلى أما كيفية الوقاية من الظاهرة فق .%12.56وقدر األساتذة نسبة تعاطي المخدرات وسط التالميذ 

محور المؤسسة عدة محاور: محور األسرة، محور المحيط االجتماعي، محور أجهزة األمن، محور النصوص التشريعية، 
ما يجعل عملية الوقاية ممكنة وعالجها متاح عن طريق  ا، وهذالصحيالمؤسسة التربوية، محور الجهاز  الدينية، محور

 الميدان.تفعيل مختلف األجهزة والمؤسسات في 
 تمهيد: -   

م  أللر التوا ر  تعس ظا رة تعاطي ارخساص وسط الرواب وعلل األلص ارتمسرس منه
 ا  همع الروابب أماا خمتلف   إىل خمتلف ارؤسساص التعليمية والتم ينية والتكوينية و الأ تسرب

 يستسعي العناية وارتابعة الرتبوية واذا الوثب والسراسة للكرف ع  العوامل واألسواب ارؤدية إلي اب
الس  وارستو   قرتا  اعلو  والع   الرتبوي واقجتماعي واألل قي ار ئيف الذي يتناسب معاواذا 

خمتلف   لذل  تسعل(ب 1986ب )عجنيجني عوس اعكييف )التعليمي وارعرا للرواب ا خمتلف مواقعه
لاليا م  األمراجلب وقس استلاع   ه العسالةاجملتمعاص بصجنة  جادة إىل بناء جمتمع متكامل تسود
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 ل واررجل والتخلفب بل التيلب ولو يسويا علل الجنتر واجل م  اجملتمعاص لا ة ارتتسمة من االك ا 
و ل بعض ا إىل مستوياص اقتصادية واجتماعية غاية ا الرقي اراديب إق أن  ذه اجملتمعاص بالرغيف 

إن  ذه  .م  تلور ا ق تزا  تعال م   ذه اآلفة الر يوة الأ  هتسد اعضارة ساهتا ب للر اقجمتماقص
 بيف عنه أبلغ الضررايوع م  السمويف وتعاطيه ينحل اآلفة اجلاة ارتم لة ا ارخسراصب  ي عوارة ع 

فتعاطي ارخسراص أو ا دمان  .واجملتمعة اوإ ا أيضا بالنسوة للعائلب اا اليس فتط بالنسوة ر  يتعاط
علي ا يسوب عسيف  عور  اجموه بارسؤولية يتيحلة يتصان اجنايته اجلسمية والعتليةب  ا يؤدي إىل 

 با الن اية إىل ارتكاب اجلرائيف  ارختلجنة بسءا ظثيله األسري عا ا ويذ ب به بفتسان موارد رزقه
ب )جمسي امحس بيوميب أ س للورة عنسما ينترر وسط الرواب ولا ة ارتمسرس منها دمان  يكون و 

ب و ذا ما فع  ا ا الوسط ارسرسي ا خمتلف مراجمله ذه اآلفة يترار إبسأ   بلتس(1999وخلرون )
إىل دراسة عوامل ودوافع تعاطي ارخسراص ا الوسط ارسرسي وطرق الوقاية من اب الوثب  فريقدفع 

 ا قس يساعس علل ترمجة يتائج السراسة إىل طرائق للوقاية م   ذه التا رة اجلاة أو التخجنيف م  
 جمسهتا.

 :اإلشكاليةـ 1  
النجنسية ولوجية و الجنيزي علل النواجمي النمو اللويعي للكائ  الورري ترتمل عملية 

إىل تعاطي ارتمسرس  بالروابسفع يقس  النواجميبم  التخلف ا  ذه  أي يوعو واقجتماعيةب 
 لذل  هب العناية ارذاورةبالذي يصيب جايوا م  اجلوايب  اجلل للنتصب اوارخسراص تعويضا 

س الرمحانب )عيسيوي عو بالرواببالعوامل اروغوعية اجارجية ا يلة هبذه اجلوايب مع عسيف امها  
 ء إسن ب(1993

 عل بعض ارتمسرسس يتعاطون ارخسراص؟ه ي العوامل الأ  ما -  
ألسر ارتمسرسس دور ا إقواكيف علل تعاطي  ةوال تافي ةاققتصاديو اقجتماعية   ل للوغعية -    

 ارخسراص؟
  ل للمثيط اجارجي دور ا إقوا  الت ميذ علل تعاطي ارخسراص؟ -    
 ما  ي السول الناجعة للتتليل م   ذه التا رة والوقاية من ا؟ -    
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حتليل يتائحل ا  عنس ااما  السراسة وع   ذه التسامقص  علل ا جابةوسيعمل فريق الوثب 
 ار ئمة.اعلو   هبا واقرتا خمتلف اجلوايب اررتولة  ةومناقر

 ءأهداف الدراسةـ  2  
تعاطي حتسيس العوامل النجنسية واقجتماعية وال تافية لتا رة  هتسف  ذه السراسة اقستل عية إىل -

 إىلء ا الوسط ارسرسي ارخسراص
 يست ان هبا م  الرواب ارتمسرس إىل تعاطي أيواع خمتلجنة إبراز السوافع األساسية الأ تسفع يسوة ق -

 م  ارخسراصب  ا قس يؤثر سلوا علل  ثته وعلل دراسته.
وسائلب ايل قا م  يتائج السراسة اقستل عية الأ قك  أن يعتمس ا الجنريق  اقرتا  مجلة م  ال -

ا ساليب موسئية للوقاية األولية م  ظا رة   اعتماد اا رغية للسراسة الن ائية م  ج ةب اما قك  
تعاطي ارخسراص ا الوسط ارسرسيب علل أساس اون النتائج غا مكتملة و ي ذاجة غرورية إىل 

ترمل وقياص ألر  ا الررق واليرب واجلنوب والوسط  علاء مصساقية   ائيةببسراسة تسعيم ا 
وامكايية  ا ولويةبطرائق للوقاية م  تعاطي ارخسراص ا الوسط ارسرسي  و ياغة  يتائحل ابتعمييف ل

 الرواب.تعمييف سل  علل أوسا  الر  يرتاد ا 
 ءحدود الدراسة ـ 3 
 ع تعاطي ارخسراص ا الوسط ارسرسي وطرق الوقاية من ا.تتناو  السراسة عوامل ودواف -
 ترتاز السراسة علل الت ميذ ارتمسرسس ا مرجملأ ارتوسط وال ايوي فتط. -

الوادييب  تسرس ظا رة تعاطي ارخسراص ا أربع وقياص جمسودية عوورية و يء تلمسانب  نراس ب -
 وتوسه اعينة استل عية.

 ، وتمثلت في:صعوبات الدراسةـ  4  
عسيف تتول ارؤسساص التعليمية ر ل  ذه السراسةب  ا طر  العسيس م  الصعوباص أمايف فرقة الوثب  -

 علل مستو  مسيري  ذه ارؤسساص التعليمية.
بعس أماا  السراسة ع  بعض ا الوعض ا الوقية الواجمسةب واذا بعس الوقياص ع  بعض ا الوعض  -

 باعتوار ا وقياص جمسودية.علل ارستو  الوطين لا ة 
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عسيف وجود إجمصائياص جمسي ة جمو  التا رة ا ارناطق ارعنية لس  ارصاح ارختصةب و    -
 ارعلوماص ارتسمة م  طرف يف.

 يسرة السراساص اريسايية جمو  اروغوع علل ارستو  الوطين. -
 : منهج الدراسةـ  5 

 مهاء اعتمسص  ذه السراسة جمسب لصو يت ا علل من حلس 
 : البنيوي الوظيفيـ  1.5

روه التوناه الجنريق ا دراسة عوامل ودوافع تعاطي ارخسراص ا الوسط ارسرسي الريجني و إس 
األ ا  اجملتمعية ال  ثة الأ قتلف للتعرف أا ر علل  ميساييا وتتوع التا رةب لسراسة الريجني واعضري

 ذه قجتماعية والت ف الوظائف الأ تؤدي ا وجمساص أبنيت ا اا ترايب  بفيما بين ا الت فا واغثا
 اقجتماعية. األبنية علل مستو  خمتلف األيساق

 المنهج الوصفي التحليلي: ـ   2.5
عرف علل تثةب والالتا رة ا األ ا  اجملتمعية ال   ظروف وأسواب وجود استكرافإعتمس م  أجل 
اجملتمعية األلر  ساص ال تافة  النماس بومتاريت ا  األوسا بم   ذه ؤثرة ا ال خمتلف العوامل ار

ارسامهة ص الترابه ا التروف وار بسا ارتمايزةب وسل  بتصس التعرف علل أبعاد التا رة م  جميب
اآلفة  وايترار  ذهتعاطي  ورة موغوعية ع  عوامل ودوافع اء اإعل التا رةب جمىت يتسىن ا اجمساا

  الت ميذ. وسا 

 اعتمس الجنريق علل عسة تتنياص ا مجع الوياياص تتلخص فيما يليءءبياناتجمع ال ـ  3.5
وال ال وجه ألساتذة  بوياصيامالياص وال الت ميذ ا   وجه اقستويان األو ء ستبياناال ـ  1.3.5 
 عيناص استل عية  جراء السراسة.االأ التاص  ب وياص يامالياص وال اا  

ريق التسحليل الصو، مع بعض مسيري ال ايوياص الأ التاص  ع  ط    :مقابالتـ ال  2.3.5
 أجري  في ا مع بعض مسيري ال ايوياص الأ"الكاماا "استعما  يناص  جراء السراسة ب اما مت اع

مع بعض األساتذة ومستراري الرتبية ومستراري التوجيه ا ارؤسساص الأ أجري   السراسةب واذل 
 . في ا السراسة

 الدراسة:  عينة - 4.5
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استويان بلريتة عروائية علل ال م  األساتذة والت ميذ ا ارؤسساص  1700مت توزيع 
استويايا موزعا علل  850 ءالتايلعلل الركل   وزعالأ التاص اعيناص استل عيةب و الرتبوية 

اقامالية وال ايوية  استويايا موزعا علل أساتذة اررجملتس 850 . اررجملتس اقامالية وال ايويةالت ميذ ا
 الكلي ل ستماراص اروزعة. يوس عسد اقستماراص ارسرتجعة م  اجملموع "1 واجلسو  "

 
 
 
 
 

وعسد ا جمسب ال وقية م   السراسةبجرص ف ا  الرتبوية الأرؤسساص يت ر ا 2أما اجلسو  ء
 اعسودية.الوقياص 

 
 
 
 
 
 
 تحليل نتائج الدراسة:ـ  6 

 عن عينة الدراسة:  البيانات العامةـ   1.6
 :بالنسبة لألساتذةـ   1.1.6 

ال الب ر ي وأساتذة التعلييف األساسي اللو أساتذة التعلييف ال ايو تتكون عينة السراسة م  
ارمارسس للعملية التعليميةب والذي  قولوا ارراراة ا  ذه السراسة ظلء اقستماراص الأ وزع  

تلمسانب وقية  وقية التاليةءعلي يفب علل مستو  ارؤسساص الأ يعملون في اب والأ أل  الوقياص 
استمارة أرجع  850اس ا السراسة ولتس وزع علل األساتذة اررار ب ب وقية توسهالوادي نراس ب وقية 

 نب ال ف ة  نب الكلية للمسرتجع   اقستماراص ارسرتجعة  اقستماراص اروزعة  يوع ا طار
 63.64 47.53    541 850 أساتذة
 70.23   52.46      597 850 ت ميذ

     100       1138 1700 موعجم
 يبين المرسل والمسترجع من االستمارات  1جدول :

 اجملموع ثايوية اامالية اصارؤسس

 10 6 4 تلمسان

 7 4 3  نراس 
 10 7 3 الواديي
 10 7 3 توسة
 37 24 13 اجملموع
 يوع ارؤسساص الأ جرص في ا السراسة   2جسو  



 2007. 2العدد               عوامل ودوافع تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي       جامعة الجزائر  واألرغنوميا،  مجلة الوقاية

 80 

رت  ذه العينة بناء علل و ي يسوة متوولة. و ق % 63.64ب وبذل  توغ يسوة العائس من ا 541من ا 
ارؤسساص  موا جناص حمسدة مسوتا ااألقسمية والتخصص ا ارادةب أو جنس اروثوا وإ ا مت التيار

  ب   ل جمالة  باعتوار ا لب اجل اص ارررفة علي ابناء علل ط بإلي االتعليمية الأ توج   الجنرقة 
أعضاء الجنرقة إىل ي اب لذل  اغلر واجمتما  وجود م  يتعاطون ارخسراص م  الت ميذ ارتمسرسس ف

 اقستماراص علل األساتذة الذي   ادفو يف ا أوقاص مرور يف هبذه ارؤسساص.توزيع 

جمتيتة اجتماعية ليس ا اللور األو  وال ال  التعلييف ق لجمضور اررأة ا   و أن جمأوما لو 
فثسب وإ ا األطوار العليا منهب فرغيف ما يتميز به الرواب ا 

إق أن   ذه اررجملة م   عوبة وجمساسية ا التعامل مع الياب
و  ل يسوة تواجس ا ا العينة  دور ابسل  و قنع ا م  أداء 

أما يسوة الذاور فتم ل  "3"اما  و موس ا اجلسو   % 26.25
و ذا يعود لألماا  الأ جرص في ا السراسة علل % 73.75
                                      جمسودية يائية إىل جمس ما.                                ا وقياص أاعتوار 

 :بالنسبة للتالميذـ البيانات العامة   1.2.6

 597استمارة  ا بساية السراسة وبلغ ارسرتجع من ا  850الت ميذ  وزع  علل  عينة  
 ب وو   السراسة اقستل عية ا الوقياص السابتة الذار و ي يسوة متوولةب  %70.23استمارة أي 

بناء علل موا جناص حمسدة مسوتا االرعب السراسية "التخصص ا ارادة "ب أو قرت  ذه العينة 
إلي ا بناء علل طلب اجل اص ار ارؤسساص التعليمية الأ وج   الجنرقةب وإ ا مت التيس جنس اروثوث

ارخسراص م  الت ميذ    ب واجمتما  وجود م  يتعاطلررفة علي ا باعتوار ا   ل جمالة ار
ه ارؤسساصب وبناء إىل توزيع اقستماراص علل الت ميذ هبذاغلرص الجنرقة  اب لذل  يارتمسرسس ف
 يستعرجل النتائج األولية الأ للص  إلي ا السراسة.علل سل  

أن عينة الت ميذ متتاربة جسا م  ياجمية العسد الذي ألته عينة  "ب4"  جمأ م  اجلسو ي
لك  ال ف  للنتر  و يسوة الذاور إىل ا ياا ارتمسرسس السراسة ا ال وقية م  الوقياص األربعةب 

 رغيف أن السراسة    ا اليالب ا ارؤسساص التعليمية  يبوادالعلل مستو  وقية 

 النسوة التكرار اجلنس

 73.75 399 سار

 26.25 142 أي ل 

 100 541 اجملموع 
 يبين جنس العينة وطبيعتها.  03جدول 
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بعض متراص  وأامل  ا الوقيةب
دوائر ا اما  و اعا  ا وقية 

ويجنس ار جمتة ب تلمسان مينية
 والتجنسا بتوسهتنسثب علل وقية 

غعف  و الوجميس الذي قك  تتسقه 
الجنتياص ا  ذه الوقياصب  يسوة  سرس

اما قس يكون سوب سل  عاداص 
 وتتاليس ارنلتة. 

تا رة وار اة للتسام ب  اص العمرية القك  اعتوار الجن
 الجن ة تكون   ه(  ذفوقسنة فما  18ء  وس  )5رقيف  اجلسو ا 

أا ر م  سل   األقلب وق لقس أعادص سنة دراسية واجمسة علل 
سامه   بوجود عواملم  عينة السراسة. و و ما يوجمي ب   34%

وساعسص علل الرسوبب و ي عوامل قك  أن تكون م  
دالل ولار  ارؤسساص  السافعة إىل تعاطي ارخسراصاألسواب 
السنواص  نأ ء6رقيفي جمأ م  اجلسو  اما التعليمية.

 ي السنواص األلاة م  ال  الأ مست ا السراسة
مرجملةب و ذا يؤ ر إىل أن الت ميذ ا  ذه اررجملة تتوفر 

جس م ئمة رعرفة ع قاص التجناعل بس  لسي يف لربة
ال من يف اجناءته   وفي ا يت رراسيةب خمتلف السنواص الس

من ا ما  الأ السلوايةبوقسراته ارعرفية والسراسية واذا 
 األل ق العالية السوية.ومن ا ما يت ر ا ب يت ر ا تعاطي ارخسراص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سار  أي ل  اجملموع

 
 التكرار النسوة التكرار النسوة

 اجلنس
 إسيف الوقية

 وادي سوف 106 27 29 14.4 135

 تلمسان 92 23 62 30.5 154

 توسة 110 28 48 23.6 158

  نراس  86 22 64 31.5 150

 اجملموع 394 100 203 100 597

 .  يبين توزيع أفراد العينة  حسب الجنس04الجدول  :

 الس  التكرار النسوة

27.5 164 12-14 

38 227 15-17 

32.8 196 18-20 

 ف ا ر 20 10 1.7

 اجملموع 597 100
 للمتمدرسين :الفئة العمرية05الجدول 

 اررجملة السراسية التكرار النسوة

 أساسي" 9متوسط   " 200 33.5 

 ثايوي"  3ثايوي  "  296 49.5 

 إجابة بسون 101 17
 اجملموع 597 100

 المرحلة الدراسية لعينة الدراسة . يمثل06جدول 
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 ـ مالحظات األساتذة:  7 
 : التالميذالتدخين عند  مالحظة ظاهرةـ   1.7

أن يسوة األساتذة الذي  " 7 "ي جمأ م  اجلسو  
و ذا  %90.02 ل توا جماقص التسلس عنس الت ميذ  قجم

يتتصر يراط يف علل العملية  يس  علل أن األساتذة ق
التعليميةب وما يرتوط هبا م  تلتس ومراقوة وتتوميب وإ ا 
 ةتعسا ا إىل لار  اعحلراص السراسيةب و ذه  ة اجيابي

)درويي  جنوصب  ة الرتبوية والتعليمية ا خمتلف أبعاد ااز للربط بس العملياي التسعييف والتعزيتستسع
 السعيفيستسعي و ذا  فعليا؟    ار جمتةلك  ارتجناع  ذه النسوة جيعلنا يتسائل  ل عملية  (ب1989

لس بس أما يسوة م  و ي جمأ ظا رة التسف ا وج  ا والتتليل م  خماطر اب للوقو الترحليع و 
 تمايف ايعين بالضرورة عسيف  و ذا ق ب%09.98الت ميذ وسط ارؤسسة التعليميةب فليف تزد يسوت يف 

 مكايية التثكيف في ا.إاألساتذة بالت ميذ لار  جمحلراص السراسةب بل يعين حمسودية التا رة و 

 التا رة ايترار" أن 8ي جمأ م  اجلسو  "
 ال تافة إىليعود  ولعل سل  % 94.66بنسوة   س الذاور

 عنسالذاور  ما مع ىل جمسإاقجتماعية الأ تتسام  
م ل  الس   يار ولو اايوا التسلس جمىت تعاطي يف

واىل  ". 8أيتر اجلسو  "  ار جمتة موغوع ذجماقص الت مي
للوسط  متسادا جايب سل  فارؤسسة التعليمية

اقجتماعي الكواب وما جيري فيه يؤثر بصجنة موا رة 
 باامتمسرس والوعض من يف قزا لتوغ علل قارعة اللريقب  يف أطجنا  ومرا تون علي ا. فالذي  يويعون ا

تعاطي  ىلإ رغيف أ ا أجمس اللرق ارؤدية مع التا رة لذل  فاجملتمع يتسا ل(ب 1999)دردارب 
لعل عملية ار جمتة ااي  لار  ب % 5.34تتحلاوز يسوة م  قجمأ اجلنسس معا  بينما قارخسراص. 

 .% 00ياا  جنرية  عتوار أن يسوة ااارؤسساص التعليمية علل 

 النسوة التكرار يوع ا جابة
 90.02 487 يعيف

 09.98 54 ق

 100 541 اجملموع

 التدخين وسط التالميذ  7  ول جس

 النسوة التكرار جنس الت ميذ
 94.66 461 ت ميذ فتط
 00 ا تلميذاص
 05.34 26 خمتلط
 100 487 اجملموع

 توزّع حاالت التدخين حسب الجنس 8  جدول
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ارؤسساص  لار الت ميذ ت  م  األساتذة قجمىل أن أارب يسوة إ "9" يرا اجلسو  
 ذه وار جمتة ا  %76.39بلي  جميب التعليمية 

الت ميذ ارنتسوس إىل تعين بالضرورة الوغعية ق
اررا تس تعين مجاعاص الرواب و ارؤسساص الرتبويةببل 

ساتذة ا طريت يف إما للسراسة أو ألالذي   ادف يف ا
 بصورة قلعية قكننا دجم يف لتضاء جموائحل يفب لذل  ق

ف ي  ارسرسي التا رة ا الوسط قك  اعتوار ا   ل أما النسوة الأبس  جنوف الت ميذ ارتمسرسسب 
ب و ذا %30.62ب والوالية اة تتسيريالتوقع الأ قسم ا األساتذ ب و ي يسوة قريوة م  يسوة% 23.61

)دردار  ارسرسيب السول للتيايف بتثييس الوسط  علل أ ع الوغع يتللب التسلل الرتبوي بالوثب
سي ة  اتساب عاداص وسلوااصق مكان لتلتي ارعرفة وليس جماق  علل اعتوار أيه (ب1999فتثيب 
بيض النتر علل ار جمتاص الأ  بعليميةتال وتعرقل السور الرتبوي الذي تنرسه ارؤسسة بالتلميذ تضر

تعاطي التسلس ا الوسط ارسرسيب فتس أعلوا يسوا تتسيرية ال جمسب هربته  قسم ا األساتذة جمو 
النتيحلة الوسلية جململ  يتعاطون التسلس ا الوسط ارسرسي وااي م  يسوة  وقسرته علل تصور
 ساجماص ارؤسسةا  ىل يسوة ما قجمتوهإقريوة و ي يسوة  ب% 30.62 ب   ل اتصوراص اروثوثي

ىل جمس ما إب ااي  « م جمتة الت ميذ ارسلنس م  طرف األساتذة» التعليمية الأ يعملون في ا 
قك  لألستاس م جمتت ا ا  خيية علل جسيف ويجنسية ارتعاطي وقا  يرتحل خثار  عجنويةب ألن التسلس ق

 فآثاره ت جمأ علل الت ميذ. أما تعاطي ارخسراص السراسية وسلوااص التلميذ أثناء اعصة تصرفاص
جمىت وإن و ترا س عملية التعاطيب واىل جايب سل ب فالتو  واعسيب عن ا يتللب الت اس والسقةب 

 والسلوااص غلراباص والتصرفاصقوالتجنريق بس ا

ب ب )حممس رفع النا  ة ع  جماقص مرغية واجتماعيةب وع  الأ يسوو ا تعاطي ارخسراص

قجمتوا  وعليه ااي  يسوة األساتذة الذي (ب 1998
الت ميذ يتعاطون ارخسراص ا مؤسساهتيف   ل 

و ذه ء 10ب" جمسب مايت رة اجلسو  رقيف22.92%
تعين يسوة الت ميذ ارتعاطسب وإ ا تعين  النسوة ق

 النسوة التكرار اركان
 23.61 115 ساجمة ارسرسة
 76.39 372 لار  ارؤسسة

 100 487 اجملموع  
 أمكنة التعاطي 9جسو  

 النسوة التكرار يوع ا جابة
 22.92 124 يعيف 
 77.08 417 ق

 %100 541 اجملموع 
 م جمتاص األساتذة للت ميذ.ارتعاطس  10جسو  
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اجملا  الذي قك  لألستاس أن ي جمأ فيه ت ميذه  و أما  "الت ميذ الذي  قجمتوا يسوة األساتذة
يتعاطون  جمة ارؤسسةب ولتس بلي  يسوة م  قجمأ الت ميذجمحلرة السراسةب يلي ا بعس سل  سا

دورة  ا قجمأ بينما م ء 11جمسب مايت ره اجلسو  رقيف  ب% 9.68ارؤسسة  ا ساجمة ارخسراص
 دورة ارياه تت ثر بعامل السمع أا ر م  ار جمتة اروا رة  لك  ار جمتة علل مستو  % 37.90ارياه 

ما ي جمأ ا ساجمة  تضيف إىلورغيف سل   للوقائعب 
 أما لار  ارؤسسة التعليمية .ارؤسسة

التسلس  ظا رة عللينلوق  فينلوق علي ا ما
 % 48.39 و  ل يسوت ا باألساتذةر جمتة  بالنسوة

رتتوة عنس غوط اعالةب فارراقوة األمنيةب والعتوبة ار
 اىل التخجني إتسفع هبيف  ارتعاطس إىل ويترة اجملتمع

جايب ار جمتاص الأ قسم ا األساتذة جمو  تعاطي ارخسراص ا الوسط  "إىل األماا  ار حلورة.
فتس أعلوا يسوا تتسيرية ال جمسب هربته وقسرته علل تصور يسوة م  يتعاطون ارخسراص ب ارسرسي

و ي يسوة  "ب%12.56النتيحلة الوسلية جململ تصوراص اروثوثسب   ل  رسرسيب وااي اا الوسط 
 .وه ا ساجماص ارؤسسة التعليمية الأ يعملون في اتقريوة إىل يسوة ما قجم

أن ارختصون  وي جمأ ارسرسيب ا الوسط لتعاطي ارخسراص يعترب التسلس اللريق ارم س
ب عملية التوعية والتوجيه الرتبوي التسلسب و ذا يعين أن الضرورة بتحلربةارتعاطس للمخسراص قس مروا ب

عاد ب  )السمرداشوا دمان علي اب  توا ر مع ارسلنس قول التثو  إىل مرجملة تناو  ارخسراص
م   فالكرف اروكر للتا رة وسط الت ميذ ا مرجملة التسلسب يضاعف م  فر، اعس(ب 1986

 الوسط ارسرسي. ا ظا رة تعاطي ارخسراص

 ر المادة في نظر األساتذة: اضر أ .2.7
 ي اف يكونجماقص  األساتذةب و ي" علل ستة عرر وغعية"ا استمارة السراسة  عرجل

سواء علل جسيف  بالتلميذ عرغة كا ا جمالة تعاطي ارخسراصب و ذه اعاقص ال ا تت ر أثار ا
ولتس وافق اروثوثون علي اب  يجنسه أو اهاه اآللري ب  هاهته اأو ا تصرفاته وسلواا  ارتعاطيبالتلميذ 

 النسوة التكرار اركان 
 09.68 12 ساجمة ارؤسسة

 37.90 47 دورة ارياه
 48.39 60 لار  ارؤسسة

 04.03 05 ألر 
 %100 124 اجملموع 

 أ مكنة م جمتة تعاطي ارخسراص 11جسو   
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ا يك  م  أمر ف ذه موم  تسووه ارخسراص للت ميذ. ال جمسب يترته إىل للورة الضرر الذي
ب ) فاروق سيس عوس الس يفب سراصاةب تعرب ال ا أو بعض ا علل جمالة تعاطي ارخاالسلواي ارتا ر

يب التخلف السراسب الرسوبب اكروب م  ارسرسة وا رة التييباء )اعاقص )د.ص((ب و  ل   ذه 
عسيف ب الررود الذ ينب النسيانب غعف الذاارة و قلة اقستحلابة والجن يف للسروسب ارسرسي بالتسر 

ا جمساس ب ا جمساس ارستمر بالكسلب اقحنراف والوعس ع  السراسةب الرتايز واقيتواه أثناء السروس
اسر ب  ارراجرة مع اآللري ب ا رة الك يفب  سيف وا مها  ا السراسةغعف اجلب باجوف والتلق

(ب ولتس  رتو ا الساتذة  ال جمسب يترته التسيفا يزع وسائل ا يارة ب وألاا اللاوقص والكراسي
 إىل تل  اآلثارب ا يعين وجود رمية ع جية تربوية لس  األساتذة اىل جايب ار مة التعليمية .

 من منظور األساتذة:تعاطي الع عوامل ودوافـ  8 
ء األو تضم  ا ور  أقرت  علل األساتذة اروثوثس أربع حماور م  األس لة ارجنتوجمةب لتس

ء اجملا  وا ور ال الب وال تافية. ةالعوامل اققتصادي ءور ال الوتضم  ا  هبا.وما يرتوط  األسرة
قك  أدراج ا ا  ة  علاء بعض اجلوايب الأ قلألساتذمجنتوجما بينما ترحل ا ور الرابع  السراسي.

ا اور ارذاورة وسل  لتمكين يف م  تتسمي خراء يفب وما يعتتسون أيه يؤدي بالت ميذ إىل تعاطي 
 ااآل،ءوااي  تصوراهتيف واقرتاجماهتيف   ارخسراص

  ءعلى مستوى األسرةـ  1.8 
ب اجلل ا الع قاص بس مخسة عرر إجابة تعرب ال ا علل جواي15تضم  حمور األسرة 

بكل سل  م  جوايب التصور ارادي وارعنويب وما  طاآلباء واألبناءب واآلباء فيما بين يفب وما دي
ب وغعف اق تمايف باجلوايب الع ئتية ارادية وارعنويةيتوعه م  عسيف التسرة علل تلوية اعاجاص 

 .والسراسية لألبناء

 ء  ذة سببا في تعاطي المخدراتاألسباب التي يراها األساتـ  2.8 
 اقب  ألجمس أبويه ارتعاطس. تتليس-التوعية قلة-األولياءا مها  وعسيف ارراقوة م  طرف  -
ارتكرر وعسيف اقستترار ا  الصراع-األبناءاألولياء مع  تعسف-ل ب ارا   إعلاء-اجل لايترار  -

 ع  األسرة أو غيابه لجنرتة طويلةقلي أآلب -بعض أفراد األسرة للمخسراص تعاطي-العائلة
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عسيف مراقوة تصرف أبنائ يف لار  -عسيف تجن يف األولياء رسؤولياهتيف-عسيف اقستترار العاطجني األسري-
-قلة الوعي اقجتماعي-تجنك  العائلة ماديا ومعنويا -األبناء ررافتة رفتاء السوء عالوي   ا يسف

 غياب اعوار ا األسرة.

  :وثقافيةعوامل اقتصادية  ـ 3.8 
ىل تعاطي إتضم  ا ور ال ال األسواب الأ يرا ا األساتذة إسا اجتمع  تؤدي باألبناء 

ىل جايب العوامل السابتةب وجصو ا ا عرره عواملب أيصو  ال ا علل اجلوايب إارخسراص 
 .ىل جايب عسيف توفر اررافق ال تافية والرياغيةإاققتصاديةب والوعي اقجتماعي وال تااب 

 ة:أهم األسباب التي لخصها األساتذـ 4.8 
 قسرة الويل حتتيق ال رغواص أبنائه  عسيف-التاسيةوالتروف  الولالة-العائليغعف السلل  -
 اررافق ال تافية والرياغية قلة-والترردالجنتر   سة-الرتبية ويتص  الوعي اقجتماعي قلةلتس-
ارا  بالنسوة ألبناء األغنياء مع عسيف معرفة طرق  ةا ر -يتص التوعية ا ع مية جمو  خماطر التا رة -

ار التسلس اعتو ثتافة لاط ة بس الرواب م ل  يوع-ارخسراصف يف التلميذ رخاطر  عسيف-  رفه
 يس  علل النضج والرجولة.

 التعليمية:  الدور الوقائي للمؤسسةـ نظرة األساتذة الى 9 
 :مدرسيةالعوامل ـ ال 1.9 

ىل التصور ار جمأ علل مستو  إال ا ترا   (بعررة عام  أجمس) بال التضم  ا ور 
ىل جايب بعس ارنا ج الرتبوية ع  إالوعي نلورة التا رة وارراقوة ا كمة م  طرف ارؤسسة الرتبويةب 

اعياة الواقعية العمليةب مع غياب األيرلة ال تافية اكادفة م  الربامج السراسيةب وغياب اعوار بس 
 .لار  النرا  التعليمي  لب واألستاساللا

 أهم األسباب المدرسية التي أجاب بها األساتذة:  ـ  2.9 
عسيف قيايف ارسرسة -عسيف ارراقوة السائمة للت ميذ -ظخاطر ارخسراص  عسيف توعية الت ميذ -

الجنرل -عسيف حتسيس األ ساف ا ارسرسة -قتصار ا علل اجلايب التعليمي فتط واب بسور ا الرتبوي 
غعف -ر بس التلميذ واألستاس وا دارة غياب ثتافة اعوا-غياب األيرلة ال تافية اكادفة -ارسرسي 

مصادقة رفتاء -إىل ارخسراص تعويضا للنتص ارستو  السراسي عنس الت ميذ  ا يسفع يف لل روب 
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عسيف - اة الواقعية العمليةاسية ع  اعيبعس ارنا ج السر -لل ارسرسة    يتعاطون ارخسراص السوء دا
 (.2002ب  وجود خملط  اربة ارخسراص ا ارسارس ) رجب حممس أبو جنا 

 ـ المحيط الخارجي: 3.9 
عسيف التوافق بس الت ميذ -ار الية الزائسة بس ا دارة والتلميذ-  تمايف بالكتاب ال تااعسيف اق -

  يترار عصاباص ارخسراصااء السوءب رفت بالولالة-للمؤسسة الرتبوية وا دارة ارساة 

 ستي له.الجنرا  مع عسيف وجود األيرلة اكادفة ق-

 .على التالميذالتعليمي واالقتصادي لألسرة  تأثير المستوىـ  10

يت يف وإعساد يف للثياة اقجتماعية ا توجه األبناء وترب  ايف للمستو  التعليمي لألسرة دور
يت ر جميب  باقجتماعية وساط يفأا  لك  عينة السراسة ي جمأ علل أسر ا ارتجناع يسوة األمية

وسط األميةء أن يسوة 12اجلسو  رقيف 
ووسط اآلباء ب  %41  ل  األم اص

وإسا أغيف إلي ا يسوة م  يترأ  ب22%
رغيف أن  بأعلل ويكتب فتط تصو  النسوة

 ترتوط قلعيا باألميةخفة ارخسراص ق 
ولكن ا تعس عام  مساعسا إسا اقرتي  
بعوامل ألر   تتجناعل مع ا لتخلق جوا 
م ئما علل التعاطي. وم ما يك  فاألبناء 
هاوزوا ارستو  التعليمي آلبائ يفب ورغيف 

يجنضي بالضرورة إىل  فكذل  بثاوإسا اان ارستو  التعليمي له ت  سل  فالتا رة موجودة بين يف.
ن أ  ق   األسري عامة. ارعيرة والوغع الذي قارسه اآلباء  ا دسد مستو    حتسيس يوع العمل

وما  بوالرتبوية لألبناءلألسرة تؤثر بصجنة موا رة علل اعياة السراسية  الوغع أو اعالة اققتصادية
 وسط %6.7وسط اآلباء و % 24.5ء تولغ يسوة العما  الوسلا نأ ء13رقيفاجلسو   م  ي جمأ

 واألم اص اراا اص ا الوي   %27.5األم اصب وتولغ يسوة الولالة بس اآلباء 

 الوالسي  األب األيف
 التكرار النسوة التكرار النسوة ارستو  التعليمي

 أمي )ة( 130 22 245 41

 يترأ و يكتب 109 18 103 17

 أ ل)ة(السراسة ا بتسائية  70 12 60 10

 ا ل)ة( ارتوسلة 74 12 57 9.5

 أ ل)ة( ال ايوية 102 17 71 12

 تعلييف جامعي 83 14 45 7.5

 بسون إجابة 29 05 16 03

 اجملموع 597 100 597 100
 . ارستو  التعليمي لألبوي 12جسو  رقيف ء    
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اققتصادي  غع ا يؤاس الو  58.9%
فالت ميذ موغوع السراسة  الوسيط ألسر الت ميذ

الوقوع   ا جيعل  ذا العامل مساعسا أيضا عللب
ا التعاطي بس الت ميذب رغيف أن ت زيف  ذه 

فالت ميذ  الذي   العوامل ليس  ظا را أو داقب
ظ ر عنس يف تعاطي ارخسراص ينثسرون م  

 ( 1991را ييفب )يافع إب أوسا  اجتماعية خمتلجنة.
 

 الوضعية االجتماعية والعالئقية:ـ  1.10

اقجتماعيااااة  التااااروف" 14 " يت اااار اجلااااسو 
 ا يلواع ب ئتية الأ يعيي حت  غيل ا الت ميذ والع 

 %21ساااالوا يف وياااااؤثر ا  خصااااياهتيفب جمياااااب يعااااايي 

االعيي مع األب بمن يف ا وغعياص غا سوية تربويا 
لوجمااسه أو مااع األيف لوجمااس اب أو مااع زو  األيف أو زوجااة 
األبب باال واألا اار ماا  سلاا  أيااه جمااىت الااذي  يعيرااون 

أ اا غااا  ت مياذ يارونسار متكاملاة فيزيتياا إق أن الأماع 
جميااااب يت اااار ماااا   سو  ارااااوايل.اما يت ااااره اجلاااامواتيااااة
يااااارون أن ظاااااروف معيرااااات يف غاااااا  %25.5أن  "15 " اجلاااااسو 
 تاااوفر علااال العلاااف واعناااانأو مواتياااة  عيااااة ساااوية تبم ئماااة 

وا  واع ارادي الاذي ا ااا ماا ياؤثر جماىت علال العلااء النجنساي 
تلمياااذ عااا  تعاااويض سلااا  والرتباااوي لألسااارةب وبالتاااايل يوثاااب ال
الاذي  جياس لاسي يف اال ماا   با يتماء إىل مجاعااص ورفااق الساوء

وس ااب  بيااسفع بااه إىل تعاااطي ارخااسراص والعتاااقا الوسيلااة..اخل
أن  "16 " ي جمااأ ماا  اجلااسو  الوغااعياص و ااو مااا يت ااره اجلااسو  ارااوايل.جمااس ترااخيص  ااذه  الت ميااذ إىل

 الوالسي 

 طويعة ار نة

 األيف األب

 النسوة التكرار النسوة التكرار

 6.7 4 24.5 146 عامل)ة( بمؤسسة

 0.8 5 10.5 63 إطار

 7.5 45 9.2 55 مسرس)ة(

 4.7 28 4.7 28 أستاس)ة(

 2.9 17 2.8 17 طويب )ة(

 - - 2.8 17 غابط

 9.8 59 7.7 46 متتاعس )ة(

 58.9 351 - - ماا ة بالوي 

 - - 27.5 164 بلا 

 5.2 31 8 48 متوا )ة(

 3.5 21 2.2 13 بسون إجابة

 100 597 100 597 اجملموع

 . ق ل م نة األب و األيف13   جسو  

 النسوة التكرار مكان ارعيرة

 78 471 أعيي مع الوالسي  معا

 4 23 أعيي مع األب لوجمسه

 7 40 أعيي مع األب و زوجته

 4 24 أعيي مع األيف لوجمس ا

 3 16 أعيي مع األيف وزوج ا

 3 16 ألر 

 1 07 بسون إجابة

 100 597 اجملموع

 ق ل مكان معيرة الت ميذ موغوع السراسة 14 جسو  رقيف ء 

 النسوة التكرار التروف مواتية

 73 437 يعيف
 25.5 152 ق

 1.5 8 بسون إجابة

 100 597 اجملموع

رمية الت ميذ لتروف األسرية إن . 15  ءجسو 
 ااي  مواتيةءب أيف ق.
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يااة األسارية الاأ بعسيف م ئماة اع الت ميذ الذي   رجموا
يعيراااو اب قاااس توزعااا  براااكل قفااا  جماااو  التاااروف 

إىل جاياااااااب اعالاااااااة  واألبنااااااااءبالع ئتياااااااة باااااااس اآلبااااااااء 
ماااا  الت ميااااذ عاااا  وجااااود %48الااااأ عاااارب اققتصااااادية 

ا  اقجتماعيااةاىل جايااب ارراااال  بمراااال اقتصااادية
براااااكل  أ اااااا تاااااسفع  ق  ااااا اااااذه األوغااااااع  اسااااار يفب

إن  .ائلاااة تعااااطي ارخاااسراصط الوقاااوع حتااا موا ااار إىل 
للتاروف ا يلاة هبايفب ورغايف سلا  ف ايف  الت ميذ ا  ذه اررجملاة العمرياة يكوياون أا ار يتاسا ما  غاا يف

يعربون ع  واقاع موغاوعي يعيراويهب و اذا الواقاع  او الاذي قكا  التعامال معاه لتعسيلاه واقارتا  اعلاو  
  الوقائية لجنائسة الت ميذب بل والرواب بصجنة عامة.

ياااؤثر علااال جمالاااة تااار  بعاااض السراسااااص أن الساااك  ق جمياااب    
 وفر اررافاااااقتاااااأو عاااااسيف  ارخاااااسراصب لكااااا  موقعاااااه وتاااااوفر تعااااااطي

يتواجاااس   الضاارورية مااا  ثتافيااة وتعليمياااة وترفي يااة ا اعاااي الااذي 
 ".17 ما يت ره اجلسو  " باروقع و و منه مؤثراقس جيعل  فيهب

 :أثر المحيط الذي يعيش فيه التالميذ على التعاطيـ  2.10
تاييف في اا أسار يف  اثية ومجيلاةب بينماا أن ارسااا  الاأ ت م  الت ميذ اروثاوثس %49.2ير  
تاار  أن ارساااا  الااأ تتااييف  %50.8الوتيااة ارتااسرة بااا 

 في ا أسر يف غا م ئماة لألساواب ارويناة ا اجلاسو 
لا ااة إسا اقرتياا  مااع عااسيف تااوفر اررافااق الااأ " 18 "

 . تتللو ا اعياة ارسيية و و ما يت ره اجلسو  اروايل

 

 

 

 النسوة التكرار السوب -ق – جمالة ا

 8.5 13 مراال إجتماعية

 4 6 أعيي بعيسا ع  أيب

 4 6 مراال ا ارسك 

 48 73 مراال إقتصادية

 10.5 16 أعيي بعيسا ع  أمي

 25 38 بسون إجابة

 100 152 المجموع

 يوس ظروف عيي الت ميذ 16جسو  رقيف    

 النسوة التكرار اعالة السكنية

 13 76 سك  جمكومي

 55 329 سك  لا، )مل (

 13 80 سك  مست جر

 3 13 سك  قصسيري

 16 94 سك  متواغع ا قرية

 100 597 اجملموع
 .يوس اعالة السكنية ألسر الت ميذ17جسو  رقيفء 

 النسوة التكرار ب وارساا  ا يتر الت ميذ اعي

 49.2 294 ارساا   ثية و مجيلة

 8.4 50 تسك  عسة أسر ا  تة واجمسة

 12.5 75 ارساا  سي ة و مزدمحة

 23.5 140 و اقحنراف تك ر في ا السرقة

 6.4 38 منلتة معزولة

 100 597 اجملموع

 ه. يت ر يترة الت ميذ اىل اعي الذي  يسكنون في18 جسو  رقيف 
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 وجود عحلز ا اررافق العامة ء 19يف رق يت ر اجلسو  إس
 - الت ميذ م  –  اق سك  اروثوثيابالنسوة إىل مناط
الأ تعترب أارب اررافق وجودا ا  ذه  ماعسا ارساجس

األجمياء السكنيةب إس ي جمأ وجود عحلز ا توفا 
ة ولسماص األم ب اامكاتب الربيس والعياداص الصثي
غرورية ا استي    قسيما وسائل الرتفيه الأ تعترب

ا يوعس يف ع   ذ ألوقاص فراغ يف لار  ارسارس الت مي
 تعاطي ارخسراص.

    ـ ظاهرة التعاطي ـ تبغ ومخدرات ـ عند التالميذ:  11  

بسراسااااة ظااااا رة ارخااااسراصب وباااااأللص وسااااط الت ميااااذ أن أغلااااب السراساااااص ار تمةترااااا 
دردار فتثاي ) اراجمةب لب الت مياذ أ ااروا إىل سلا  أغب و "التسلسالتوغ "ص التعاطي ااي  علل ياايب

ب 20 ما يت ره اجلسو  و و صا تعاطي ارخسرا للوقوعغاه فارسل  أا ر عرغة م  (ب 1999جمسسب 
جااس  و ااي يسااوة 2%2.78بينماا امتنااع عاا  ا جابااة 

 يا  رتددترامل اراالنسوة   ذهجعل  معتربة وقك 

و يف أا ر عرغة م  غا يف للتعاطيب وم ما يك  
 تعااطي ارخااسراص ما    اساص فالتاسلس  او ياوع

 عامة. بصجنة الت ميذب والرواب وسط

م  الت ميذ ارستحلوبس  %7.2لتس  ر       
ب ع  %9.5أ يف يتعاطون ارخسراصب بينما أمتنع 

جل التعرف أا ر علل اعاقص الأ أوم  ب ا جابة
تتعاطي ارخسراصب طر  علي يف سؤا  جمو  مسة 

 .21اجلسو  تعاطي يف للمخسراص و و ما يت ره 

 النسوة ارالتكر  ررافق اروجودةا

 20 357 مساجس

 22 383 مسارس

 11 190 مكاتب الربيس

 11 205 مسترجنياص

 6 11 عياداص طوية

 14 243 مراز  رطة

 6 105 وسائل ترفيه

 7 121 طرق و لسماص اافية

 3 59 بسون إجابة

 100 1747 اجملموع

 ا اعي يت ر وجود أو عسيف وجود مرافق  19 جسو  

 النوع       
 
 ا جابة   

 اراادة الاااتعا طاااااة                                    
 اراسراص التواغ       

كرارالت  النسوة التكرار النسوة 
 7.2 43 23.28 139 يعيف
 83.24 497 52.12 353 ق

 9.5 57 22.78 134 دون اجابة 
 100 597 100 597 اجملموع

 يت ر التعاطي لس  الت ميذ . توغ ب خمسراص 20جسو  رقيف  

 النسوة التكرار ارسة

 18.5 8 منذ سنة
 32.5 14 منذ سنتس

 42 18 ث ا سنواص ف ا ر
 1 3 بسون إجابة

 100 43 اجملموع
عاطي لس  الت ميذ الذي  أجابوا  بنعيف.. بساية الت21جسو     
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و ذا مؤ ر  ب% 42واص ابلي  يسوة الت ميذ الذي  يتعاطون ارخسراص منذ أا ر م  ث ا سن تسل
و و ما يستسعي ب تمعاجمليترار ا ا جمسي ة ا الوسط ارسرسي متارية مع ا علل أن التا رة ليس 

مل   ؟مجاعاصد  أيف و ل يتعاطو ا فرا (2001 ) نري  ابرو بلس   ؤقء الت ميذب  التعاطي طريتةمعرفة 
                                                                                 اجلماعاص؟ ي  ذه  م 

م   %51بينما يتعاطل ب يتعاطون ارخسراص ظجنرد يف ب%14 نأ "22" جميب يت ر م  اجلسو  
 رجموا بتعاطي  %35ن أارتعاطس مع األ سقاءب وار ا أا ر 

 ذه التا رة تعس جماقص مرغية  ارخسراص مع األ لب
تتللب الوثب السقيق والت اس م  ارعلوماص الأ قسم ا 

 ارساعساص الضرورية كذه األسر.الت ميذ بيية تتسمي 

خسرة الأ يستعمل ا الت ميذ أما فيما يتعلق ب يواع ارواد ار
للمواد ارتعاطاة  يسوة أن أعلل "23 " يت ر م  اجلسو ف

مل  %23.3با  يلي ا اعريي %ب30.2 ي جمووب اكلوسة 
ولك  ارلجن   و ظ ور بسائل عسيسة  ب11.6%اليراء 

فتتاد يف للمخسراص م ل مادة ايستعمل ا الت ميذ ا جمالة 
 .اخل.. واليراء الورتو 

 

يعود إىل عوامل مادية واىل ب فستخسايف  ذه الوسائل ارخسرة م  طرف الت ميذاسوب أما 
 يسوة ءأنيت ر  24اجلسو  اجل ل بالعواقب اررافتةب وم  

 لصعوبة اعصو  %9 .27و يتناولو ا لرلص مثن اب 32.5%
  ا يعين ب غرار ابلعسيف ارعرفة  % 16.3و بغا ا علل

والتعاطي وسط  يتص التوعية وا ع يف ظخاطر ا دمان
 . يمةالت ميذ ا ارؤسساص التعل

 % ك بساية تناو  ارخسر ايجنية

 14 06 فرديا  
 51 22 مع األ سقاء

 35 15 مع األ ل
 - - ألر 

 . ظروف تعاطي ارخسراص22جسو   

 النسوة التكرار أيواع ارخسراص  

 23.3  10 اعريي

 11.6  5 قنب  نسي
 9.3  4  األفيون

 11.6  5  اليراء
      14 6 الورتو 

 30.2  13 جمووب اكلوسة
 - - ألر 

 100  43  اجملموع
   أيواع ارخسراص ارستعملة عنس الت ميذ  23دو    

 النسوة التكرار  ستعما سوب ا

 16.3  7 عسيف ارعرفة ب غرار ا

 32.5  14  رلص مثن ا

 27.9  12  عوبة اعصو  علل غا ا

 23.3  10 س ولة اعصو  علي ا

 - - ألر 

 100 43  اجملموع

 . ارواد الوسيلة ارستعملة24جسو    
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ء الت ميذ م لارواد الوسيلة الأ يستعمل ا " 25»اجلسو  يت ر م  
العلرب الورتو ب العرعار واألقرا، ارنومةب الكثو ب اجمر 

ب  )ثا . ودون إدراحل للخلورة الأ تسوو ا علل اجلسيفSiropو
وللورة  ذه ارواد علل التلميذ تتعس  اجلورة (ب 1984يا رب 
«. 25اجلسو  أيتر "إىل الت ثا علل حتصيله السراسيب  العضوية
ب  يف يك  فتس اجاب الت ميذ الذي  يتعاطون ارخسراص  اوم م

 %67.45نما بي خماطر ابم  ارتعاطس أ يف ق يعرفون  %32.55عرب جميب  ارواد.قيعرفون تاثا  ذه 
لك  اجابت يف توزع  عنسما اعلي  كيف   ظعرفت ا.قالوا 

قائمة م  اعاقص الأ يسوو ا تناو  ارخسراص وتوزع  
   .26اجلسو  ا جاباص جمسب ما يت ره 

قع ارزيف الوا "27 "رقيف  اجلسو  ت راماي
الذي يرتاء  للمتعاطي و و ما  رجم  به عينة 

ب أ يف يرعرون باعريةب %25.58السراسةب جميب عرب 
 ببتعويض ا جمساس بالنتص نرعرو ي %20.93و
وجسوا ا  %11.62بنسيان اكمويف و %13.95و

ب وال ا أوغاع التعاطي جماق لل روب م  قيود األسرة
عض الوق  ليعود توعس ارتعاطي ع  واقعه اعتيتيب ب
بعس ايت اء مجنعو   إىل يجنس ارراال الأ يعير ا

 ارخسر.

 وسط التالميذ   التعاطي اكنبدايات وأم1.11
 ب% 53.5سل   عرب ع  ا مجاعاصب جميب ارخسراصالسراسة موغوع  يتناو  الت ميذ 

مية م  غا الت ميذب تتعاطل ارخسراص ا ارؤسسة التعلي ألر  أ ار الت ميذ إىل وجود أطراف بينما
   قس الت ميذ بارخسراصب أو م ي هتا م  العتاقا   ؤقء يكونجميب أن  . %9.3وتولغ يسوت يف 

  ".28 اجلسو  " أيتر .اخل..ار لوساص

 ارواد الوسيلة ارواد الوسيلة

 ( Déleonديليون ) عت ا
 األقرا، ارنومة السحلائر
 ( Siropساو ) الكثو 
 قرن العزوز الورتو 

 الزطلة جمووب اكلوسة

 اجمر العرعار
 - العلر

.  يوس سوب استعماكا دون غا ا25 جسو  ء  

 النسوة التكرار ت ثا ارخسر
 67.45 23 يعيف

 32.55 14 ق
 100 43 اجملموع

يت ر م  يعرف وم  قيعرف للورة ارواد الوسيلة 26جسو   
 النسوة التكرار ما ت ثا ارخسر الذي تستعمله

 9.4 4 فتسان الوعي

 13.95 6 وارضايتاصيسيان اكمويف 

 25.58 11 ريةا جمساس باع

 2.32 1 حتتيق الذاص

 11.62 5 اكروب م  قيود األسرة

 9.3 4 اكروب م  قيود اجملتمع

 20.93 9 تعويض النتص

 6.97 3 حماربة اجوف

 - - ألر 

 100 43 اجملموع

 .ذيت ر  ت ثا ارخسر علل التسراص العتلية للتلمي 27 جسو  رقيفء 
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جميب عرب الت ميذ ع   ."29"   اجلسو   اعصو  علل ارخسرب فيوين ا مكان نصو،أما 
ع  طريق ب ن ارخسر ي ،  %27جميب عرب  بمصادر اعصو  علل ارادة ارستعملة ا التعاطي

 %18دصلون علي ا م  األ لب بينما  %15وأل سقاءب ا
تتناقض مع  دصلون علي ا م  الصيسلياصب و ي  ورة

 باجملتمعا  هبا الصيسلياصار ايف الأ يجنرتجل أن تتويف 
أما  ارخسراص.  توفا السواء للع   والوقاية جمىت م  خفة

أو الت ميذ الذي   ارتعاطسباماا  تعاطي ا بالنسوة لعينة 
من يف جيسون  %28اجابوا با يف يتعاطون ارخسراص فنسوة 

يتعاطو ا وسط  %23و ارناسببا دورة ارياه اركان 
تية تجنضل األماا  بينما الو ارؤسسةبزم ئ يف ا ساجمة 

ارزدمحة ا الروارع واألجمياء الأ يسكنون في ا جمسب ما 
  .30يت ره اجلسو  رقيف 

  ـ طرائق واساليب الوقاية من المخدرات:  12
 :ـ محاور التعامل مع الظاهرة في نظر األساتذة  1.12    

حماورب رأص ( )سوعة الوثبعرجل علل األساتذة ارراراس ا السراسةب ع  طريق استمارة 
أ ا أساسيةب وقك  لألستاس أن يعرجل م  ل كا اللرائق واألساليب الأ يرا ا في ا فرقة الوثبب 

 مناسوة رواج ة التا رة.

 :محور األسرةـ  1.1.12 
نلورة التا رةب مع ترايز يف علل  درجة الوعيىل إااي  إجاباص األساتذة ال ا ترا 

األبناءب وقصور ا يط األسري علل استيعاب التيا اعا ل ا الوسط اجلوايب الع ئتية بس اآلباء و 
اقجتماعي العايفب  ا جيعل األسرة ا جمالة مجناغلة را تراه  ي مناسوا ألبنائ اب دون إ راا يف ا 

)مصلجنل  اجلل. خبائ يف فينر يؤثر ا األبناء ظعز  ع   اجارجي الذيمراعاة ارتيا  التياراهتاب ودون
 اجلل مع اعتوار هاوز ا  كا  ا اعوار والوعي. ةودمل األساتذة األسرة مسؤولي (ب1996فب سوي

 

 النسوة التكرار مكان اعصو  علل ارخسر

 27 14 م  األ سقاء

 15 08  م  األ ل

 30 08 م  حم ص يويعو ا 

 18 10 لياصم  الصيس

 10 03 ألر 

 100 43  اجملموع

 مصادر الحصول على المخدرات 29 جدول

 28 12 ا ساجمة ارؤسسة

 23 10 ا دورة مياه ارؤسسة

 49 21 ا أماا  مزدمحة

 100 43 اجملموع

 ."  أماا  التعاطي ا ارؤسسة الرتبوية 30جسو  "
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  أهم الطرائق واألساليب التي لخصها المستجوبون على مستوى  األسرة:ـ   2.1.12
التوا ل السائيف بس األسرة -ارراقوة وارتابعة السائمة للتلميذ دالل ارسرسة ولارج ا-
-يرر الرتبية السليمة وسط األسرة-اعوار اكادف والوناء بس األولياء واألبناء-و ارعليفواألستاس أ

التثسيس نلورة ارادة ارخسرة منذ - توعية األسرة ظخاطر ارخسراص-اق تمايف أا ر باررا تس
بنائ يف مصاجموة اآلباء أل-حماولة اآلباء لتجن يف وج ة يتر أبنائ يف-التوعية م  طرف األولياء-الصير

 بتوعية اآلباء ع  طريق وسائل ا ع يف ارختلجنة " االتلجنزة-والوثوق هبيف وحتميل يف بعض ارسؤولياص
التعاطف وا وة بس أفراد -جمس  تربية األبناء وتنر ت يف تنر ة سليمة-واجلرائس" بوا ساعة واجمل ص

مراقوة األبناء وعسيف -ذ ب سرتهتعزيز ثتة التلمي-األسرة مع ملء الجنرا  بنراطاص  ادفة دالل ارنز 
 إعلائ يف ارا  دون مراقوة فيما يصرف.

 محور المحيط االجتماعي: -  3.1.12
وعسيف اققتصار علل  لصص للرتايز علل التوعيةب باستعما  الوسائل ا ع مية ارختلجنةب
ك يف مح ص مع ت اللرق التتليسية الأ توجه إىل األماا  التريوة م  حميط ارؤسساص ا ع ميةب

 ا األرياف وارسنب وغرورة بناء اررافق ال تافية والرتفي ية. التوعية ا أوسا  الروابب

 أهم ما اقترح في هذا المحور: ـ   4.1.12 
 .وإساعة " ب" تلجنزةبتنتييف يسواص دورية لا ة بالتوعية ع  طريق وسائل ا ع يف -
 .مسار  ...اخل" بقاعاص السينما بفةدور ال تا ببناء مرافق ثتافية " يوادي الرواب -
  .هتي ة فضاءاص اللعب ا خمتلف األجمياء والتر  قمتصا، طاقاص الرواب ا يراطاص  ادفة -
 ظخاطر ارخسراص وخثار ا السي ة. تنتييف أيايف إع مية لتثسيس الرواب وأوليائ يف -
  .تعاون اقجتماعيالرجوع إىل التييف وارواد  ا س مية ارتم لة ا التكافل وال -
 وجم ص ويرراص. ب تمايف أا ر برتبية الرواب م  ل   حماغراص ويسواصقا -
 تجنعيل دور اجلمعياص ال تافية  اربة  ذه التا رة. -

  :محور األمنـ  2.12
راز ارستحلوبون ا  ذا ا ور علل غرورة ارراقوة اعسودية الصارمةب وعسيف التسا ل ا 

ب ومراقوة أماا  الل و ارختلجنة الأ يرتاد ا يجايب محاية ا يط ارسرس ىلإجسب التعامل مع اررو 
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األجمساا التصر م  اجلنسسب والتعامل مع يف بلرق تربوية ع جيةب دون عنف ووغع يف ا 
  ارختصة.ارصثاص 

     :قترح في هذا المحور من طرف األساتذةاأهم ما ـ    1.2.12 
تنتييف يسواص - التتليل م  الس راص الليلية-ماا  النائية ارعزولةارراقوة السائمة لأل -

تنتييف أيايف إع مية دورية لويان خماطر ارخسراص وخثار ا السلوية -حتسيسية ا ارؤسساص ارسرسية
تك يف ارراقوة علل اعسود لا ةب -معاقوة ارتورطس ا بيع وتناو  ارخسراص-علل الجنرد واجملتمع
التتليل م  استعما  -تسلييف العنصر ارسم  للمصثاص رعاجلته-خسراص بكل قوةومنع تسرب ار

تك يف اجل ود رنع -لتحلنب تعاطي ارخسراص دون عنف لعنف مع األجمساا وحماولة إقناع يفا
عسيف التسا ل مع ارروجس -تسرب  ذه ارادة إىل ارسارس ع  طريق دورياص للررطة ا حميط ارسرسة

 لي يف.ا جمالة التوض ع
  :محور التشريع والقضاء ـ  2.2.12

قك   يترت  األساتذة عصرية الترريع والنصو، التايوييةب وتسليط أقسل العتوباص الأ ق
ن نلورة التا رةب ليس علل ارستو  رادعة إق إسا لصص كا قضاة مسربون وملمو أن تكون 

ر ئيف للمسمنسب والعتاب الرادع ولك  علل مستو  اقرتا  الع   ا باققتصادي وارايل فثسب
  .للمروجس
 أهم ما أقترحه األساتذة: -  3.2.12

ترريع -تسليط أقسل العتوباص علل هار ارخسراص-تلويق التايون بكل موغوعية -
 ل مع اترريع قوايس تتم-قوايس  ارمة وعتوباص  سيسة علل مروجي ومتعاطي  ذه ارواد اجلاة

 .تلور ايترار التا رة
  محور المؤسسات الدينية: ـ   4.2.12

قكنه أن بجنف م  التا رة إسا وظف بكيجنية مسروسة م   اجلايب السيينير  األساتذة أن 
الت ثا ا  قك  لرجا  السي  م  ل كا طرف خمتصسب ورازوا علل دور ارسحلس امؤسسة تربوية

و  له مجنعو  واستحلابة أا ر م  ارنع فالتثرمي بالجنتب بل أا ر م  سل  اآلباء واألبناء والرواب
 اجملتمع. السيين وسطيترا ركاية اقلتزايف  بالتوايس
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    أهم ما اقترحه األساتذة في هذا المحور:ـ   5.2.12
يرر الوعي السيين علل اررتددي  علل ارساجس ع  طريق حتسيس رأي السي  وموقجنه م   -
  األاجناء ا ارسارس جمو  للورة التا رة وبيان إلتاء حماغراص م  طرف رجا  السي- ذه اآلفة

يرر الوعي ا اجملتمع وبيان جريف بيع ارخسراص وتناوكا بناء علل جمكيف الرريعة -جمكيف الررع في ا 
توفا اجلو ار ئيف ا ارساجس -ا ارسحلس يفا ا ار م  الوعي وا ر اد ا ال درس يتس -ا س مية 

إدما  موغوع تعاطي ارخسراص ا للب -لسروس وللب اجلمعةلتوعية الرواب واألولياء ا ا
إبراز خماطر وايعكاساص ا دمان علل  ثة الجنرد وتجنكاه -اجلمعة واألعياد وارناسواص السينية

عسيف بتاء ارسحلس للص ة فتطب وأن ي لذ دوره األو  لوناء جمتمع متكامل دينيا -وعتيسته السينية
رية جمو  موغوع ارخسراص مع دعوة ألصائيس لويان خماطر تنتييف دروس ويسواص دو -ودييويا

 توعية اآلباء بتثمل مسؤولياهتيف هاه تربية أبنائ يف تربية سليمة مع مراقوت يف مراقوة دورية.-ارخسراص
 محور المؤسسات التربوية:   ـ  6.2.12

 النتص الأ أمكن يف الوقوف علي ا م  ل   جوايبخمتلف ا ار األساتذة اىل  لتس
التحلارب ار نية وار جمتاص الأ ر سو ا ا جمريف ارسرسة أو ا حميل اب سواء ا ارن ا  السراسي أو 

واألستاسب وم  أجل هاوز ال سل ب اقرت  اقساتذة  الع قاص بس ارؤسسة الرتبوية والتلميذب أو بس التلميذا 
 التاليةءاقساليب 

 ءليب التاليةأقترح األساتذة الطرق واألساـ   7.2.12
إبراز اقيعكاساص السلوية لتعاطي ارخسراص ع  طريق النسواص  - ارراقوة السائمة للت ميذ 

إدلا  يصو، جمو  ارخسراص ا منا ج  - تجنتيي الت ميذ ارركوحل في يف يوميا - السورية
ألفكار إقامة يسواص دورية لتصثي  بعض ا -األدب والعلويف الررعية والعلويف اللويعية واللياص

ا ر اد وتوس خماطر  - اجاط ة عنس الت ميذ يتويف هبا األساتذة وارختصس م  جمس آللر
عرجل أ رطة توس خماطر  ذه اآلفة والتعليق علي ا م  طرف ارختصس م  الناجمية  -  ارخسراص

عساد إ سار  جم ص جمائلية يرارحل في ا الت ميذ م  ياجمية ا  - الصثية والنجنسية واقجتماعية
 - تسلا برامج لأليرلة ال تافية والرياغية يراعل في ا ميو  ورغواص الت ميذ - والتعليق

تجنعيل دور األستاس ومسترار التوجيه والرتبية -مساعسة الت ميذ علل ا از مراريع ثتافية
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قصيص برامج لو ف وحتسيس و ر  خماطر  - بتخصيص ساعاص إغافية لتوعية الت ميذ
 رجمة جمصص علمية لذل .التا رة وب

  :أخرىاقتراحات  ـ  8.2.12
تسلملل أطواء الصثة ارسرسية  لتاء حماغراص ا ارسرسة يوينوا ع  طريت ا خماطر  ذه  

 ا».اخل ..جرائسإساعةب جم صب  ارؤسساص ا ع مية " تلجنزةب إس ايف- التا رة علل الجنرد واجملتمع
ارؤسساص الصثية ا معاجلة ارسمنس  مسامهة- رائثهىل اجملتمع ظختلف  إجمصص توعية موج ة 
 اكحلرة السرية والت ريب وحماربت ما بتوة. منع- مع توعيت يف بعسيف الرجوع

 قتراحات عامة: ـ ا  9.2.12
إقامة يسواص دورية لتصثي  بعض  - تجنتيي الت ميذ ارركوحل في يف يوميا-ارراقوة السائمة للت ميذ -

عرجل الت ميذ لجنثو، دورية للت اس م  عسيف  -ا رة تعاطي ارخسراصاألفكار اجا ة جمو  ظ
أوقاص  تجنعيل دور اجلمعياص ال تافية وتنجنيذ ا لربامج ثتافية  ادفة قستي   - تعاطي يف للمخسراص

ملء الجنرا  عنس  -اطر ارخسراص علل الجنرد واجملتمع تنتييف أيايف إع مية دورية لويان خم -فرا  الرواب 
توعية الت ميذ  -  اايف وتك يجناب يرلة ثتافية ورياغية ا ارسرسة وفق ميو  الت ميذ ورغواهتالت ميذ 

تلويق يتائج  ذه السراسة ا  - مايف هبيف ويصث يف بالتيار الرفاق ارتخلتس ب ل ق جمسنة تواق
 برجمة جمصص غم  - ب دون ت جيلب مع تعميق  ذه السراسة لترمل وقياص ألر يالواقع ارعير

تنريط أيايف إع مية دورية دالل ارؤسساص  - ارنا ج التعليمية هتيئ التلميذ لرفض تعاطي ارخسراص
تسعييف العمل  - ور جمائلية توس خماطر ارخسراص الرتبوية يتويف هبا الت ميذ ع  طريق عرجل 

ولياء رراقوة غرورة قيايف مجعياص أولياء الت ميذ بتوعية األ-اجلمعوي جمىت دالل ارؤسساص الرتبوية
تنتييف زياراص رصاح الصثة ررا سة أللار  ذه  - أبنائ يف وجم  يف علل هنب تعاطي ارخسراص

  .علل ارسمنس ةفاآل
 اإلقالع عن التعاطي  بالنسبة للتالميذ: ـ  3.12

  :طرق الوقاية التي يراها التالميذ مناسبة لمكافحة الظاهرة في الوسط المدرسيـ   1.3.12
 -اة وارراقوة التوعيو  دور األسرة ا التوجيه -تجنتيي الت ميذ عنس السلو   - ا دارة  رامة -

التوليغ  -التوعية السينية  -عتماد جمصص توعية م  قول األساتذة ا - عسيف خماللة رفاق السوء
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 ع  بائعي ارخسراص.
 :للدراسة األولية النتائج  مناقشة ـ  13 

اررجملة  وتضمن  بزمتسب   ل  األوىل ا عينة الت ميذتناول   ذه السراسة عينتس مت 
 تلميذ 579وعسد أفراد العينةمنالت ميذ اررجملة التاسعة م  التعلييف األساسيب و ال ال ة م  التعلييف ال ايوي 

األساتذة واان  ال ايية فتم ل  االعينة أما  ب% 66ويسوة الذاور  %34بين يف م ل  يسوة ا ياا 
 . %73.75ويسوة الذاور  % 26.25 بين يف يسوة ا ياا م ل  ا أستاس 541 عسد أفراد ا
جماقص التسلس قجمت  م  األساتذة  %90.02يسوة  نأ وليةلتس ارجن  السراسة األ 

خمتلطب بينما و  % 5.34و  بوسط الذاور % 94.66عنس الت ميذ وقسروا يسوة التعاطي بين يف  ب 
  علل أن األساتذة قيتتصر يراط يف علل العملية التعليمية ب .و ذا يسي جمتوا سل  وسط ا ياا

وما يرتوط هبا م  تلتس ومراقوة وتتوميب وإ ا تعسا ا اىل لار  اعحلراص السراسية ب و ذه  ة اجيابية 
تستسعي التسعييف والتعزيز للربط بس العملية الرتبوية والتعليمية ا خمتلف ابعاد ا )درويي  جنوص 

ارتجناع النسوة يلر  تسامق ع  عملية ار جمتة ب والكيجنية الأ اتوع ا األساتذة ا لك   (1989ب
ا از ا ب وم ما يك  فالعملية تستسعي السعيف والترحليع للوقوف ا وجه التا رة والتتليلم  خماطر ا 

 التعليمية و ذه النسوة قتعينلار  ارؤسسةوقع   % 76.39 فنسوة مكان م جمتة الت ميذأما. 
الذي   بل تعين مجاعاص الرواب واررا تس الرتبويةببالضرورة الت ميذ ارنتسوس اىل ارؤسساص 

لذل   السكنيةب ادف يف األساتذة ا طريت يف إما للسراسة أو لتضاء جموئحل يف ا الروارع واألجمياء 
 ارتمسرسس.ققك  ادماج يف بصورة قلعية بس  جنوف الت ميذ 

و ي يسوة قك  اعتوار ا   ل تعاطي  ساجمة ارؤسسة وملثتاته ا     % 23.61 ويسوة
تتسير عنسما طلب من يف األساتذة التسلس ا الوسط ارسرسي ب و ذه النسوة قريوة م   ا توقعه 

و ذه النسوة ارتسرة تتريوياب قريوة إىل جمس ما م   % 30.62ليف تزد النسوة ع  فيسوة ارسلنس رقميا 
م  ل   ار جمتاص الأ قسم ا األساتذة ع  تعاطي التسلس ا ساجمة  النسوة الأ قسرص

و ذا الوغع يتللب التسلل الرتبوي بالوثب ع  ا ع السول للتيايف بتثييس الوسط ارسرسي بارؤسسة
ب علل اعتوار أيه مكان لتلتي ارعرفة وليس جماق فكتساب عاداص وسلوااتسي ة تضر بالتلميذ 

وإسا ااي  عملية تعاطي  (1999ي الذي تنرسه ارؤسسة الرتبوية .) دردار فتثيبوتعرق لسور الرتبو 
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 بستعساد إىل تعاطي ا ا تعس معربا إلي ا وحترحل اقالتسلس ليس  بنجنس للورة تعاطي ارخسراص ف 
لتس بلي  يسوة األساتذة الذي  قجمتوا ت ميذ يف يتعاطون ارخسراص ا ساجمة ارؤسسة ومرافت ا 

يت اس إق باررا سة  ب ف سا اان تعاطي التوغ ار جمأ م  طرف األساتذة ق% 22.92ة ارختلجن
ه تأما م جمتة متعاطي ارخسراص ت جمأ جمالته م  ل   سلواا بالجنعلية للتلميذ و و يسل 

وتصرفاته النا  ة حت  ت ثا ارخسراص وقك  لألستاس م جمتة سل  ا قاعة السراسةب وجمىت  ذا 
للب دقة ار جمتة وارعرفة العلمية آلثار ارخسراص علل تصرفاص وردود أفعا  الت ميذب  ا اروقف يت

يتللب التسرة علل التجنريق بين ا وبس التصرفاص الناهة ع  بعض األمراجل النجنسية أو ارراال 
 اقجتماعية. 

بتسميه  إن ار جمتاص الأ أبسا ا األساتذة ع  تعاطي ارخسراص ا الوسط ارسرسي "
خمتلطب ووسط  %15.33وسط الذاورب  % 83.87" وسط الت ميذ أعل  يسوة إامايل  ثايوي
 التعاطي للمخسراص وسط التلميذ ارتعاطس ااآل،ء وجمسد األساتذة أمكنة ب %0.8ا ياا فتط 

  ارؤسسة الرتبوية  لار %ب 37.90 ارؤسسة الرتبويةدوراة مياه  %9.68ا ساجمة ارؤسسة 

فارراقوة األمنية والعتوبة اررتتوة عنس غوط  بالتسلس م جمتةعلل ما ينلوق  ينلوق علي ا%ب 52.42
أما النسب التتسيرية الأ  .اماا  ار حلورةمع اىل ارتعاطس تسفع هبيف اىل التخجني ا ويترة اجملت اعالةب

وم ما يك  فالسراسة  ب%12.56للمخسراص ا يتر يف ف ي  قسم ا األساتذة ع  الت ميذ ارتعاطس
يتتا  م  جمالة التسلس إىل جمالة تعاطي ارخسراص اقب وتوتل عملية التكميلية قس توس سوب سل  

 اإن ارتعاطس للمخسراص وسط الت ميذ قس مرو (1986) السمرداش عاد  ب  بقائمة  وسط الت ميذ
اص قك  موا رهتا ا مراجمل موكرة مجيع يف بتحلربة التسلسب و و ما يعين أن عملية الوقاية م  ارخسر 

فالكرف اروكر يتود إىل وغع للط تربوية م ئمة  بعنسما ت جمأ جماقص التسلس وسط الت ميذ 
ا رواج ة ملتجنادي الوقوع ا خفة ارخسراصب ألن موقع األستاس ا التسيف  يعس موقعا متتسومسروسة 
ف اقسرية الأ يعيي في ا الت ميذ ارتعاطس للمخسراص ب ولتس ا ارص السراسة اىل عسيف م ئمة الترو التا رة.

سواء م  ياجمية الوغعية اققتصادية أو م  ياجمية اعالة الع ئتية ب  ذه األوغاع ق   ا ا تسفع بصجنة موا رة 
  أو غا موا رة اىل الوقوع حت  طائلة التعاطي ب و ذا الواقع اروغوعي قك  التعامل معه ع  طريق التعسيل
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واقرتا  اعلو  الوقائية للثاقص سواء بصجنة فردية أو مجاعية علل مستو  األسرة  أو ارؤسسة التعليمية )رجب 
 (. 2002حممس ابو جنا  ب

تر  العسيس م  السراساص النجنسية واقجتماعية أن السك  ق يؤثر علل جمالة تعاطي ارخسراص لك  
جميب  باروقعبقس جيعل منه مؤثرا  اعيبم  ثتافية وتعليمية وترفي ية ا موقعه وتوفر أو عسيف توفر اررافق الضرورية 

ا ا غا م ئمة  %50.8بينما عرب  ومجيلةبم  الت ميذ اروثوثس أن ارساا  الأ يتيمون في ا  ثية  %49.2عرب 
جنف م  غيط السك  لكنه إسا توفرص اررافق العمومية الضرورية ارناسوة لتتسمي اجسماص ب ف ن سل  ب للسك ب

 علل ارتيمس ا  ذه األوغاع السكنية ب سواء بالنسوة للت ميذ خو اوليائ يف .  
ظرجملة تعاطي التسلس أوق جميب بلي   اا يف مرملو لتس ا ار الت ميذ ارتعاطس للمخسراص 

ألوليةب ا  ذه السراسة ا ب%7.2ب أما يسوة متعاطي ارخسراص فليف تزد ع  %23.28يسوة ارسلنس 
جمىت وإن ااي  يسوة  و و ما يسجمض متولة تجنري التا رة بنسب مرتجنعة ا الوسط ارسرسيب

لك  يسوة الت ميذ الذي  أقروا  ب% 9.5اقمتناع ع  ا جابة بالنجني أو ا جياب وسط الت ميذ تولغ 
ليس  ب و ذا مؤ ر علل  ان التا رة  %42بتعاطي ارخسراص منذ اا ر م  ث ا سنواص   ل 

معروفة  ب و ذا ما يستسعي  اتا رة ا اجملتمعب  ا يعين ا ا موجودة جمسي ة ا الوسط ارسرسي 
ا  ارة ايضا اىل أن عملية التعاطي بس الت ميذ تتيف ا مجاعة "مع الصسقاء" جميب بلي  يسوة 

ع  تعس  ذه الوقائ (2001ب ) نري  ابرو  ب %35والتعاطي مع األ ل  %ب51التعاطي اجلماعي 
جماقص مرغية تتللب الوثب السقيق والتااس م  ارعلوماص الأ قسم ا الت ميذ بيية تتسمي ارساعسة 

ب %67.45اما اعرتف الت ميذ بت ثا ارخسراص علل حتصيل يف السراسي بنسوة الضرورية كذه األسر .
لرق والكيجنياص الأ اىل الوثب ع  الم  ارتعاطس  %37يسوة  الت ميذ دفع م عرتاف  و ذا ا

اما قسيف الت ميذ ارركلس لعينة السراسة جمموعة التخلي وا ق ع ع  ارخسراصب   تساعس يف علل 
وقائية للمؤسسة التعليمية للثس م  التا رة وسط الت ميذ. وقس   ل  طرق الوقاية ال م  ا قرتاجماص

سرسي اما يليء  رامة ا دارةب تجنتيي الأ يرا ا الت ميذ مناسوة ركافثة التا رة ا الوسط ار
عسيف  ب(1991)ميخائيل إبرا ييفب بوارراقوةالت ميذ عنس السلو ب تجنعيل دور األسرة ا التوجيه والتوعية 

خماللة رفاق السوءب اعتماد جمصص توعية م  قول األساتذةب التوعية السينيةب التوليغ ع  بائعي 
تسامقص يؤاس  الت ميذ للوقاية م  تعاطي ارخسراص ب  ذا التصور الذي قسمه اخل.ارخسراص ...
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الأ توعس العوامل الذاتية ا تعاطي ارخسراص وسط الت ميذب فالوعي نلورة التا رة  السراسة األولية
وقك  م جمتة اجلساو  السابتة للتعرف ب رغوة التخلي عن ا علل  وسط ارتعاطس م  الت ميذ دليل

لأ دفع  بالت ميذ إىل التعاطي سواء من ا رفاق السوء وا يط اقجتماعي أا ر علل التجنا يل ا
ستعما  خمتلف الوسائل الأ ير  في ا الت ميذ ارتعاطس مسال  للتعويض ع  اوالعائليب واذا 

ارب ومؤسساص أا رب تكون أا ر إظ ارا أوم ما يك  فالسراسة عنسما توسع إىل عينة  بارخسراص
 .وارف أسواهبا وعوامل ا واقرتا  اعو  الوقائية والع جية ارناسوة جلورة التا رة


