
 
 
 
 
 

  

 النفسية املواد لتعاطي وبائية دراسة
  أعمارهم تتراوح لشباب

   سنة 15- 16 بني 
  اجلزائر والية يف

   

  
  
  
  
  



  :الدراسةهدف 
) التبغ، الكحول، القنب، العقاقري النفسية(النفسية  مدى انتشار استهالك املواد حتديد

  سنة 16 -15عند شباب متمدرسني تتراوح أعمارهم مابني 
   

  :الكامنة وراء مثل هذه الدراسة الفرضية
  توفري معلومات مكملة للمعطيات املتوفرة حول تعاطي املواد النفسية عند الشباب -
  تطوير السياسة املطبقة يف جمال مكافحة استهالك املواد النفسية -
  تدعيم الربامج الوقائية و العالجية للمتعاطني للمواد النفسية -

يف اطار  GP وافقة االدارية لوزارة التربية و مشاركةحتققت هذه الدراسة بفضل امل
 و املعونة  OFDTو املرصد الفرنسي ملكافحة املواد النفسية  MEDSPADمشروع 

  امليدانية ملختصي التوجيه املدرسي و املهين على مستوى املؤسسات التربوية
  

 :الدراسة منهجية
  2005جانفي 4 من، اـيوم 32 استغرقت العاصمة اجلزائر يف الدراسة اجريت

 2005 فيفري  6 إىل
 مراعاة لكن األصلي للمجتمع مكانإلا قدر ممثلة الدراسة هده تكون أن الطموح كان
 ترجيح مت املدرسي باجملتمع متعلقة معلومات على احلصول يف الصعوبة و احمللي للواقع
  الدراسة يف متبعة كمنهجية العنقودية الطريقة

 اختيار يف العنقودية الطريقة متثلت
 أوال الدوائر •
 التعليمية املؤسسات اختيار ثانيا •
 األقسام اختيار ثالثا •



 :الدوائر راختيا
 املراد العينة على التركيز هبدف التعليمية املؤسسات عدد إىل بالرجوع الدوائر اختيار مت •

 سنة 15-16 دراستها
 فكانت، التعليمية تاملؤسسا من عدد اكرب على حتتوي اليت الدوائر حتديد استطعنا هكذا •

 يلي كما النتيجة
  

  :لالكماليات التناقصي العدد حسب املختارة الست الدوائر
 )اكمالية (12  الواد باب •
  )اكمالية(12  حممد سيدي •
 )اكماليات (10الكاليتوس  •
  )اكماليات (9 القبة •
  )اكماليات (9 بوروبة •
  )اكماليات (9 الكيفان برج •
 

  :للثانويات التناقصي العدد حسب املختارة الست الدوائر
  )ثانويات  (7  القبة •
  )ثانويات (5 داي حسني •
  )ثانويات ( 4 عكنون بن •
 ) ثانويات ( 4 قسنطينة جسر •
  )ثانويات ( 4 الواد باب •
 ) ثانويات ( 4 حممد سيدي •
  



   التعليمية املؤسسات من عدد اكرب على احملتوية التسع الدوائر على حتصلنا االخري يف
  كالتايل نتكا واليت

            داي حسني -           حممد سيدي -                   الواد باب -
       عكنون بن -                   القبة -                   الكاليتوس -
 قسنطينة جسر -           الكيفان برج -                       بوروبة -
 :التعليمية املؤسسات اختيار

  :             كالتايل فكان ،36 بعدد كانت واليت التعليمية املؤسسات الختيار لنسبةبا
 األوىل الثالث املؤسسات خنتار و حدى على كال الثانويات و االكماليات نرقم كنا

  يلي كما النتيجة وكانت الوزارية القائمة إىل دائما بالرجوع
 :املختارة االكماليات

   : حممد سيدي دائرة -                               :الواد باب دائرة -  
  الشايب القاسم ابو اكمالية .                                     نفيسة اكمالية.  
 ايدير عيسات اكمالية .                                  ماسينيسا اكمالية.  
  العزيز عبد عمر اكمالية .                                 عمار علي اكمالية.  

 :القبة دائرة -                               :الكاليتوس دائرة -  
 متام املالك عبد اكمالية.                                خوجة علي اكمالية.  
  العقون الكرمي عبد اكمالية.                          القادر عبد االمري اكمالية.  
  قاريدي اكمالية.                             اجلديدة النخلة اكمالية . 
 :الكيفان برج دائرة -:                                  دائرة بوروبة -

  اخلضراء الضفة اكمالية.                                         بومزار اكمالية
 الديبلوماسي احلي اكمالية.                                     االستقالل اكمالية
 يوغورطة اكمالية.                                بوعمامة الشيخ اكمالية

 



  كالتايل فكانت املدروسة الثانويات عن أما
  :داي حسني دائرة - :                                     القبة دائرة - 

 1  الثعالبية ثانوية.                              هانية االخوة ثانوية.  
 2 الثعالبية ثانوية.                         بوعلي بن حسيبة ثانوية.  
 املؤمنني ام عائشة ثانوية.                               العافية ديار ثانوية.  

 :عكنون بن دائرة -                           :قسنطينة جسر دائرة - 
 1املقراين ثانوية.                          قسنطينة جسر  ثانوية.  
 الرشيد عمارة ثانوية.                             النعجة عني  ثانوية.  
 منتوري حممود ثانوية.                               النعجة عني متقنة.  

 حممد سيدي دائرة -                                الواد باب دائرة - 
 راسم عمر ثانوية.                          مرية الرمحن عبد ثانوية.  
 الشعب قصر ثانوية.                             نافع ابن عقبة ثانوية.  
 اإلدريسي ثانوية.                                فانون فرانز ثانوية.  
 األقسام اختيار عن أما
 رقمنا عشوائيا كان األقسام اختيار ،أقسام 3 تعليمية مؤسسة كل من اخترنا •

 سوف اليت األقسام خنرج كنا العشوائية األرقام جدول إىل بالرجوع و أوال األقسام
 قسما 108 على حتصلنا النهاية يف ،البحث عينة هتاذتالمي ميثل

 يكون أن قعاملتو من كان تلميذا 30 هو القسم يف التالميذ متوسط أن باعتبار •
 أصحاهبا صرح اليت االستبيانات استبعاد بعد لكن ،تلميذا 3240 العينة حجم
 إيل إدخال موضع كانت اليت االستبيانات وإلغاء اإلجابة يف صدقهم و نزاهتهم بعدم
  تلميذا3180 ب يقدر العينة حجم أصبح ،سيء

  
  



 االستبيان :البحث أداة
 ميال متعددة اختيارات دو سؤاال 65على تويحي للمال استبيان يف البحث أداة متثلت

 املهين و املدرسي املوجه مراقبة حتت ،قسم قاعة حميط يف
 :للدراسة امليداين التنظيم

 الوقت نفس يف أعطت كما املوجهني على االستبيانات بتوزيع املنسقة قامت 1-
 خالل من دانيامي املطبقني و املوجهني قبل من إتباعها املوجب التوجيهات و التعليمات
  إىل هدفت هؤالء مع عمل مقابلة

  االستبيان شرح و قراءة .

  احلصة أخر يف املناقشة إجراء كيفية .

  القسم تقارير مال .
 املنسقة بقدوم املدراء التربية وزارة أعلمت -2

  األقسام يف التالميذ على االستبيانات ومجع بتوزيع املهين و املدرسي التوجيه خمتصي قام 3-
 و اململؤة االستبيانات جلمع التعليمية املؤسسات كل على بدورة املنسقة قامت 4-

   املوجهني قبل من ليد يد املسلمة
 االستبيانات أمانة و سرية ضمان
  يلي ما مبراعاة االستبيانات يف املقدمة املعلومات أمانة و سرية احترمت لقد
 سرية خيص فيما التالميذ طمأنة إىل االستبيانات من الثانية الصفحة نص خصص  -

  املقدمة املعلومات
 ضمان على ) املنسقة به أوصت ملا مراعاة( املهين و املدرسي التوجيه خمتصي عمل  -
 املعلومات سرية خيص فيما الثقة و الطمأنينة جو
 الصف أخر يف كبري غالف يف اململؤة االستبيانات أنفسهم التالميذ وضع -



 هذه غرار وعلى، حسنة ظروف يف االستبيانات مال ليةعم جرت ،العموم على
 طلبوا الدين، التالميذ عند كبري اهتمام املوجهني قبل من املدارة املناقشات أثارت العملية
 التعليمية املؤسسات يف الشبابية باملواضيع هتتم اليت املناقشات هده مثل من باإلكثار
 :البحث عينة وصف

  
 

 من 1894ب املقدر و التالميذ من عدد اكرب على حازت سنة (15-16)العمرية الفئة
 ما لكن ،املدروس املدرسي للمستوى بالنسبة منطقية النتيجة هده‘ البحث عينة جمموع
 بني أعمارهم تتراوح تالميذ التعليمي املستوى هدا نفس يف إجياد هو منطقي غري يبدو

  تلميذا 123 شكلوا والدين ،سنة  22-19-18

 
   (41,05%)مبعدل ولدا 1303و58,9 %) مبعدل ( بنتا 1874 على البحث عينة حتتوي -

العينة حسب اجلنسأفرادتوزيع   

 الذكور

 اإلنات



 البنني من اكثر البنات ملادا نفسه يطرح الذي السؤال
 :ألسباب هدا يرجع قد 
 ،املختارة يةالتعليم املؤسسات من، بالبنات خاصة مؤسسات 8 هناك ذا : منهجية -1
 من ،املختلطة غري املؤسسات وتفادي اجلانب هدا مراعاة إىل املستقبل يف هدا يدفعنا قد
  متجانس متثيل اجل

 بالنسبة هدا يشكل رمبا ،البنني من للدراسة حتفزا أكثر البنات تكون قد : نفسية -2
  اتذال لتحقيق الوحيد املنفذ هلن
 أن ميكن، التعليمية املؤسسات بعض قبل من املفروض املدرسي الطرد : تأديبية -3

   مباشر تأثري له يكون
  النفسية املواد تعاطي انتشار دراسة :النتائج ضاستعرا

  

 
  اإلناث املدخنات نسبة بكثري تفوق الذكور املدخنني نسبة -
 جتريبيني مدخنني هم املدخنني من نسبة اكرب أن على يؤكد ما اذه، متناقصة املنحنيات -
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  اإلناث نسبة تفوق للكحول املتعاطني الذكور نسبة -
 املستهلكني من نسبة اكرب أن على أخرى مرة يؤكد ما هدا، متناقصة املنحنيات -

  جتريبيني متعاطني هم للكحول
 تظهر احلياة خالل الذكور عند الكحول تعاطي ةنسب أن هو ،االنتباه يلفت ما لكن -

 املتعاطي الشباب أن أي 40,5% (التبغ تعاطي مع مقارنة13,6%  وصغرية ضئيلة
  )الكحول من أكثر التبغ يستهلك الدراسة يف
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 يتعاط نسب مع مقارنة نسبيا كبرية هي الذكور عند القنب تعاطي نسب إن -
  الكحول من أكثر القنب يتعاطى املستجوب الشباب أن هدا معىن، الكحول

  
 اإلناث من النفسية للعقاقري استهالكا أكثر هم الذكور -
  جتريبيني متعاطني هم املتعاطني أن دائما يؤكد ما هدا متناقصة املنحنيات -
 

 :لنفسيةا املواد تعاطي انتشار خالصة
 ،جترييب تعاطي هو) النفسية العقاقري،القنب،الكحول،التبغ (النفسية املواد تعاطي أن •

  سنة (15-16) املدروسة الفئة عمر إىل مرجعنا اإذ منطقية النتيجة هده أن احلقيقة
  اإلناث من النفسية للمواد تعاطيا أكثر هم الذكور •
 التبغ تعاطي تفضل لذكورفا، اجلنس حسب النفسية املواد لبعض تفضيل هناك •

 األخري ويف (14,9%) النفسية العقاقري مث (17,0%) بالقنب متبوع (%40,5)
  (3,0 %) الكحول

 مث(10,2%) بالتبغ متبوع (12,2%) النفسية العقاقري تعاطي فتفضل اإلناث أما •
  (1,2%) القنب األخري يف(3,0%) الكحول

قنباطي الانتشار تع  
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 القبول أن نفكر أن ميكن ،البنات دعن تعاطيا النفسية املواد أكثر هي العقاقري •
 ساعدهن) طبية وصفات ( النفسية املواد هده على احلصول وسهولة االجتماعي

  التفضيل هدا على
 يكون قد، اإلناث عند األخري قبل وما الذكور عند األخري الترتيب الكحول حيتل •

  دلك يف دخل الديين للتأثري
  :النفسية للمواد تعاطي أول سن

  
 من البالغني للتبغ التجريبيني املتعاطني من  30 % مبكر هو للتبغ تعاطي أول سن
 هذه ،سنة 11سن بلوغهم قبل سيجارة أول دخنوا أهنم على أكدوا، سنة 14العمر
 . سنة 15-16-17األخرى األعمار نسب مع اما قارناه اذا تفوق النسبة

 

تعاطي للتبغ حسب الفئات العمرية أولسن   

حسب الفئات العمرية كحولتعاطي لل أولسن   



 سنهم الدين الشباب من 20 % فنسبة مبكر أيضا هو للكحول تعاطي أول سن
 قبل مرة ألول الكحول تعاطت أهنا على تؤكد سنة14-15-16-17 بني ما يتراوح
 سنة 11 سن بلوغها

  
 يثح )التبغ،الكحول(ا مقارنة باملواد األخرى ريكقل تبأ هو قنبلل تعاطي أول سن
تدخينه للقنب  ذي يؤكدال املستهلك الشباب من 20 % و  5 %بني نسبةال تتراوح

 سنة11ألول مرة قبل بلوغه سن 

 

سنة، أن أول تناول له 14من ثلث الشباب املستجوب البالغ من العمر  يؤكد أكتر
سنة13للعقاقري كان يف سن   

حسب الفئات العمرية قنبتعاطي لل أولسن   

حسب الفئاتالنفسيةعقاقريتعاطي لل أولسن 



 
ضرر كبري سواء نسب كبرية جدا من الشباب املستجوب يرون يف تعاطي املواد النفسية 

كان التعاطي منتظما أو متقطعا، هذا ما يؤكد فعالية احلمالت الوقائية من جهة، ومن 
 جهة أخرى اخللط يف أذهان املستجوبني بني أنواع التعاطي

 
 :النفسية للمواد اطنياملتع إزاء املستجوب الشباب مواقف
  الشباب ضد أهنم صرحوا الدين التالميذ نسبة

 

استهالك التبغ أحيانا 74,20 %
 بانتظام 78,20 %
استهالك الكحول أحيانا 87,20 %
 بانتظام 89,10 %
استهالك القنب أحيانا 88,60 %
 بانتظام 89,40 %
استهالك العقاقري أحيانا 83,00 %
 بانتظام 85,00 %

  

 أخطار و أضرار تعاطي املواد النفسية
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  يوجد ضررالضرر متوسطضرر آبير لست أدري



 للمواد املتعاطني جتاه سلبية مواقف لديها املستجوبني من جدا كبرية نسب هناك
 ،الشباب هؤالء رأي لتغيري جمهود بدل يستدعي ما اذه ،تعاطيهم نوع كان مهما النفسية
 وتفهمه املتعاطي اذه تقبل األجدر من يكون هتميشه و املتعاطي على احلكم فعوض

  :العامة االستنتاجات
 ) نفسية عقاقري،قنب،كحول،تبغ (املدروسة النفسية للمواد املستجوب لشبابا تعاطي •

 . جترييب تعاطي هو
 التعليمي للمستوى املناسب السن بكثري يفوق سنهم شباب هناك، البحث عينة يف •

 تعاطي خيص فيما النسب اكرب على حازوا أنفسهم الشباب هؤالء، فيه هم الذي
 سنا األكرب الشباب هؤالء تأثري مدى عن التساؤل إىل يدفعنا ما اذه، النفسية املواد
 ويف املدرسي الطرد جتنب املواقف هده مثل يف ادن العمل ما .سنا منهم األصغر على
 و شائك السؤال ،سنا منها األصغر على سنا األكرب الفئة تأثري جتنب الوقت نفس

 .الدراسة و التفكري يستدعي
 يف سنا األقل العمرية الفئة تضمني إىل يدعو النفسية للمواد تعاطي أول سن صغر •

  .االكماليات و االبتدائيات مستوى على التحسيس محالت وتوسيع ،الوقائي العمل
 للمتعاطي أكثر تقبل و تفهم اجل من العام الرأي لتغيري العمل ضرورة •
 التعبري وتشجيع التعليمية املؤسسات مستوى على التالميذ مع حرة مناقشات إقامة •

 املناقشات خالل أنفسهم التالميذ قبل من به املصرح الطلب هدا كان ،أشكاله بكل
  املهين و املدرسي املوجه مع احلرة

 حىت سنوات 4 كل التجربة هده جتديد باقتراح مداخليت اختم أن ميكن األخري يف •
 هده تطور متابعة أخرى جهة ومن التعاطي ظاهرة حتديد و فهم جهة من يتسىن
 الظاهرة

 جنوبه و مشاله كله الوطن لتشمل الدراسة هده توسيع جدا املفيد من يكون كما •
   غربه و شرقه


