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دور اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من املخدرات دراسة مطبقة عىل اجلمعية اخلريية 

للتوعية بأرضار التدخني واملخدرات بجدة واجلمعية اخلريية للمتعافنَي من 

 املخدرات واملؤثرات العقلية بالدمام

   سليامن بن قاسم الفالح

 هد األمنية، الرياضأستاذ مساعد بقسم العلوم االجتامعية، كلية امللك ف

  
 

 (ـه9/9/1437يف  للنرش هـ،   وقبل8/4/1436)قدم  للنرش يف  

 

 .دور اجلمعيات اخلريية، الوقاية من املخدرات:  املفتاحية الكلامت

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل دور اجلمعيات اخلريية يف جمال الوقاية من املخدرات البحث: ملخص

قائية، وجهودها التنسيقية مع مؤسسات املجتمع األخرى، وكذلك التعرف عىل بوساطة إجراءاهتا الو

املعوقات التي تؤثر عىل أدائها، واملقرتحات التي يمكن أْن تعزَز دورها يف وقاية املجتمع من املخدرات. 

منهجني وجرى تطبيق الدراسة عىل مجعيتنِي مها: مجعية كفى بجدة، ومجعية تعايف بالدمام، واستخدم الباحث 

مها: املنهج الكيفي باالعتامد عىل حتليل مضمون ما ورد من معلومات وبيانات ودراسات سابقة عن موضوع 

ي بوساطة االعتامد عىل املسح االجتامعي بالعينة، والتي بلغ  حجمها فردًا من  11الدراسة، واملنهج الَكمِّ

ّية فقد العاملنَي يف اجلمعيتنِي، ويف ضوء حتليل مضمون البيانات ال كيفّية، والتحليل اإلحصائي للبيانات الَكمِّ

يا دورًا إجيابًيا جتاه  كشفت الدراسة عن جمموعة من النتائج من أمهها: أنَّ مجعية كفى، ومجعية تعايف قد أدَّ

املجتمع يف جمال الوقاية من املخدرات. وأخرًيا قدمت الدراسة عدًدا من املقرتحات التي يمكن أْن تعزز دور 

معيات اخلريية يف الوقاية من املخدراتاجل
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Abstract: This study aimed to identify the role of charitable societies  in the field of drug prevention 

through their preventive measures , and efforts for coordinating  with other institutions of society as 

well as identifying the obstacles that affect their performance   

and the proposals that can enhance their role in preventing the society from narcotic drugs. 

The study was applied on two charitable societies: Kafa Society in Jeddah and Tafi society in 

Dammam. The investigator has used two approaches: The Qualitative approach by relying on the 

analysis of the content of information , data and previous studies on the topic of the study.  

And the quantitative approach through relying on social survey of the sample which consisted of 11 

staff  working in the two societies in the light of the analysis of the content of the qualitative data and 

the statistical analysis of the quantitative data.

   Therefore the study has shown a group of results most notably that both Kafa and Tafi societies 

have played a positive role towards the society in the field of the prevention of narcotic drugs. Finally 

the study has presented a number of proposals that can enhance the role of the charitable societies in 

the prevention of narcotic drugs  
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 املبحث األول

 اإلطار العام للدارسة  
 

  املقدمة

 تواجههاخطر اجلرائم التي أاملخدرات واحدة من  تعد  

العديد من املجتمعات البرشية يف وقتنا احلارض؛ فقد 

ا عن سائر كبريً  ااختالفً ظاهرة إجرامية خمتلفة  شكلْت 

 املجتمعات البرشية. عرفتهااجلرائم التي 

جرائم املخدرات ختتلف عن  سبيل املثال أنَّ  فعىل

 الرسميةبقية اجلرائم من حيث نوعية وعدد املؤسسات 

تتعامل مع مشكلة املخدرات، ففي  التيوغري الرسمية 

اجلرائم  غالبحني يقترص التعامل الرسمي مع 

الرسمية )الرشطة،  األمنية املؤسساتالتقليدية عىل 

 لفاألمر خيت السجون، دور األحداث، املحاكم(، فإنَّ 

من  اً واسع اً هناك طيف فإنَّ  ،جرائم املخدرات عن

املؤسسات بمختلف أنواعها يشكل التعامل مع 

)اخلليفة،  ،أنشطتهاا من أساسيً  اً مشكلة املخدرات جزء

 املؤسسات:  هذه من أهمو هـ(1432

مكافحة املخدرات  إداراتوزارة الداخلية )  

درات ، املديرية العامة ملكافحة املخمارات املناطقإب

وفروعها باملناطق واملحافظات، األمن العام أمن 

العامة حلرس  ةالطرق، والرشطة والدوريات، املديري

 (. العامة للمجاهدين اإلدارةاحلدود، 

 .مكافحة املخدرات باحلرس الوطني إدارة 

 .مكافحة املخدرات بالقوات املسلحة إدارة 

 .مكافحة املخدرات باحلرس امللكي إدارة 

وطنية ملكافحة املخدرات )املرشوع اللجنة ال  

 الوطني للوقاية من املخدرات ـــ نرباس ــ(. 

 .االستخبارات العامة رئاسة 

   .الصحة )مستشفيات األمل( وزارة  

 وزارة التعليم ) التعليم العام، التعليم العايل(. 

 وزارة العمل والتنمية االجتامعية.  

 . وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  

العامة هليئة األمر باملعروف والنهي  الرئاسة 

 .عن املنكر

 .العامة لرعاية الشباب يئةاهل 

 .اجلامرك العامة مصلحة 

 الوطنية اخلريية للوقاية من املخدرات اجلمعية 

 بمنطقة الرياض وفروعها.

 .القات بجازانالتوعية بأرضار  مجعية 

رضار التدخني أاخلريية للتوعية ب اجلمعية 

 )كفى( بمنطقة مكة املكرمة وفروعها. اتواملخدر

جلمعية اخلريية للمتعافني من املخدرات ا 

 واملؤثرات العقلية )تعايف( باملنطقة الرشقية.

العاملة يف  واجلمعيات اخلريية املؤسسات 

 جمال الرعاية االجتامعية.

وعيل الرغم من الدور الكبري التي تقوم به اخلطوط 

ات الرسمية يف مكافحة األمامية املتمثلة يف املؤسس

من الدراسات املتخصصة يف جمال  املخدرات، فإنَّ عدًدا



 ...دور اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من املخدرات دراسة مطبقة عىل اجلمعية اخلريية: سليامن بن قاسم الفالح   224

دراسة الفالح  ،وعىل سبيل املثال ال احلرص ،املخدرات

 أنَّ تشري إىل  ،(هـ1432ودراسة اخلليفة ) ،(هـ1431)

االرتفاع املستمر تسري باجتاه ظاهرة املخدرات يف اململكة 

الرسمية لوزارة اإلحصاءات كام تشري  عرب الزمن؛

إىل أنَّ عدد املتهمني يف قضايا املخدرات  الداخلية

هـ بلغ 1433)التهريب، الرتويج، االستعامل( يف عام 

هـ بلغ عددهم 1434( متهاًم، ويف عام 23112)

بلغ عددهم  (1)هـ1435ويف عام  ،( متهاًم 23257)

، 1434، 1433( متهم، )وزارة الداخلية، 27101)

إعالن ضبطيات املخدرات لعام  هـ( كام أوضح1435

حصيلة ضبطيات املخدرات يف أربعة هـ، أنَّ 1437

( متورًطا ومقتل وإصابة 953أشهر، كانت شهيد و)

( طن 16( مليون قرص إمفيتامني و)26( مهرًبا، و)18)

)سبق حشيش وكميات من اهلريوين والكوكايني

األمر الذي يلفت النظر إىل هـ(. 1437اإللكرتونية، 

 الوقائية التي يتعني اختاذها واالهتامم هبا لتدابريا أمهية

كوسيلة احرتازية للحيلولة من استفحال هذه الظاهرة 

 وخروجها عن السيطرة.

 

 مشكلة الدراسة

اختذ العمل اخلريي يف املجتمع السعودي أشكااًل 

كثرية، بدأت باجلهود الفردية يف اإلطار العائيل والقبيل، 

                                                 
هـ هو آخر ما صـدر حتـى 1435الكتاب اإلحصائي لعام ( 1)

 هـ.20/8/1437تاريخ 

عرف بصناديق الرب إْذ جتمع األموال ُثمَّ تطورت إىل ما يُ 

والصدقات يف املواسم ُثمَّ توزع عىل املحتاجني، وقد 

امتدت بعد ذلك لتشمل املرافق العامة واخلدمات 

الصحية ومساعدات الزواج وغري ذلك من أعامل الرب، 

وعندما ُأْنِشَئْت وزارة العمل والتنمية االجتامعية عام 

تنظيم جهودهم عىل  املواطننيَ هـ شجعت 1380

التطوعية كي يسدوا احتياجات األفراد واجلامعات يف 

بيئتهم املحلية، عن طريق تكوين اجلمعيات 

ممَّا أدَّى إىل قيام عدد من  واملؤسسات اخلريية،

فإنَّ  إحصائية وبنظرة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية،

منها عدد  ،( مجعية خريية650)الـيقارب  ما هناك

( مؤسسة خريية 121) وكذلك ،يةنسائ مجعية( 40)

تقديم العديد من عىل  تعملاململكة.  نواحيمنترشة يف 

فهناك  ،واملساعدات املتنوعة واألنشطة اخلدمات

اجلمعيات اخلريية التي تسعي إىل تقديم خدمات فيام 

يتعلق بالرعاية االجتامعية، وهناك اجلمعيات ذات 

معيات اخلدمات املتخصصة يف جمال بعينه، كبعض اجل

مركز إيفاد )العاملة يف جمال الوقاية من املخدرات 

، 55، 37هـ: 1435للدراسات واالستشارات، 

 (.ـه1434 االجتامعية، العمل والتنميةوزارة 

اجلمعيات اخلريية قوة دفع املؤسسات و ومتثل

يف املسامهة يف وقاية أفراد املجتمع من جديدة 

رش مثل: املخدرات سواء كان ذلك عن طريق غري مبا

املؤسسات واجلمعيات العاملة يف جمال الرعاية 
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والتي  ،لفئات الفقريةاالجتامعية، وذلك يف عنايتها با

تعرضًا يف الغالب من الفئات اهلشة املعرضة تكون 

، أو عن طريق مبارش مثل: لتعاطي املخدرات كبرياً 

 .اجلمعيات العاملة يف جمال الوقاية من املخدرات

ات اخلريية العاملة يف جمال ويبلغ عدد اجلمعي

الوقاية من املخدرات حسب موقع اخلري الشامل 

أربع مجعيات هي: اجلمعية اخلريية للتوعية  اإللكرتوين

)كفى(. وتأسست عام  بأرضار التدخني واملخدرات

هـ، ومقرها الرئيس حمافظة جدة وهلا فروع يف 1424

ة مكة املكرمة، والطائف، والليث، والقنفذة، واجلمعي

اخلريية للتوعية بأرضار القات بجازان. وتأسست عام 

فرع يف ومقرها الرئيس مدينة جازان وهلا  هـ،1425

واجلمعية الوطنية اخلريية للوقاية من  حمافظة الدائر.

هـ، ومقرها 1426املخدرات )وقاية(. وتأسست عام 

الرئيس مدينة الرياض، وهلا فروع يف املنطقة الرشقية، 

رة، وحائل، واحلدود الشاملية، واملدينة املنو

والدوادمي، واجلمعية اخلريية للمتعافني من املخدرات 

هـ، 1428واملؤثرات العقلية )تعايف( وتأسست عام 

ومقرها الرئيس الدمام، وهلا فرع يف اخلرب، )انظر وزارة 

 العمل والتنمية االجتامعية، موقع اخلري الشامل(.

معيات اخلريية، تلك اجل من املالحظ يف عمل ولعلَّ 

 تعمل حني ففيالعمل يف هذا املجال جاء متفاوًتا،  أنَّ 

هذه  من اآلخر البعض أنَّ  نلحظ، معياتبعض اجل

متوقف عن العمل مثل: اجلمعية الوطنية  معياتاجل

اخلريية للوقاية من املخدرات بمدينة الرياض 

 . (1))وقاية(

من األدبيات والدراسات موضوع  تناولت كثري

ة من املخدرات يف املجتمع السعودي من الوقاي

وبمراجعة هذه  جوانب خمتلفة ومن زوايا متعددة،

الدراسات وجد الباحث عدًدا من الدراسات التي هلا 

. يف حني (2)صلة غري مبارشة بموضوع الدراسة احلالية 

                                                 
ـا 1) ( بسؤال أحد أعضاء اجلمعية عن أنشطة اجلمعيـة، أفـاد أاَّ

ـا سـوف تـزاول متوقف ة عن العمـل ألسـباب ماديـة، وأاَّ

 نشاطها يف القريب العاجل.

 ( انظر عىل سبيل املثال:2)

دراسة العريني، عبدالعزيز. عن دور املدارس الثانوية  -1 

يف منطقة الرياض يف نرش الوعي للحد من تعاطي 

املخدرات دراسة ميدانية، الرياض، مركز الدراسات 

العربية للعلوم األمنية،  والبحوث، جامعة نايف

 هـ. 1429

دراسة الزبن، إبراهيم. عن دور اجلامعات يف وقاية  -2

الطالب من املخدرات: دراسة وصفية مطبقة عىل 

كلية  أساتذة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

العلوم االجتامعية، قسم االجتامع واخلدمة االجتامعية، 

باحث من هذه ـ. وقد استفاد اله1432الرياض، 

 الدراسة فيام يتعلق باملفاهيم.

دراسة الثبيتي، خالد. عن دور اجلامعات السعودية يف  -3

وقاية الشباب من املخدرات الرياض، مركز 

الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم 

 هـ.1435األمنية، 
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مل نجد سوى دراستنِي تناولت موضوع الدراسة 

راسة سرتكز عىل ، ونظًرا ألنَّ هذه الد(1)بصورة مبارشة 

دور اجلمعيات اخلريية فسنقترص عىل عرض هاتنِي 

هـ( 1435الدراستنِي. األوىل قام هبا ابن جديع )

خفض الطلب  يفبعنوان مدى فاعلية العمل التطوعي 

عىل املخدرات دراسة ميدانية عىل العاملني باجلمعيات 

استخدم الباحث املنهج املعنية بمكافحة املخدرات و

فرًدا من  (198)، وطبقها عىل حلييلالوصفي الت

  العاملني باجلمعيات اآلتية:

 ى.مجعية كف -

 مجعية وقاية.  -

اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني بالرياض  -

 فرع مركز العثيم. 

اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني بالرياض  -

 فرع مركز السبيعي.

اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني بالرياض  -

 زية.فرع مركز العزي

اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني بمحافظة  -

 اخلرج.

 ج.المركز مكافحة التدخني بمحافظة األف -

 اجلمعية اخلريية للتوعية الصحية )حياتنا(.  -

اجلمعية اخلريية للتوعية بأرضار القات بمدينة  -

 جازان.

                                                 
 ( األمر الذي يشري إىل أمهيــة الدراسة.1)

اجلمعية السعودية للعمل التطوعي  -

 )تكاتف(.

العمل  وهدفت الدراسة إىل معرفة مدى فاعلية

التطوعي يف خفض الطلب عىل املخدرات، وذلك عن 

 باالتساق معأساسيات العمل التطوعي  طريق معرفة

ال اجلهود والربامج الدولية التي أثبتت التعامل الفعَّ 

أنشطة وآليات العمل  عرفةمو مع ظاهرة املخدرات.

مدى تعاون األجهزة احلكومية مع  ، ومعرفةالتطوعي

املعوقات  عرفةم، وعمل التطوعياجلهات املعنية بال

 التي تعوق العمل التطوعي. 

 وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

عىل اتساق  أفراد عينة الدراسة موافقونَ  

أساسيات العمل التطوعي مع اجلهود والربامج 

الدولية التي أثبتت التعامل الفعال مع ظاهرة 

 املخدرات.

أنشطة  عىل أفراد عينة الدراسة موافقونَ  

وآليات العمل التطوعي الالزمة خلفض الطلب عىل 

 املخدرات. 

مدى  حولأفراد عينة الدراسة حمايدون  

تعاون األجهزة احلكومية مع اجلهات املعنية بالعمل 

 التطوعي يف حتقيق خفض الطلب عىل املخدرات.

عىل املعوقات  أفراد عينة الدراسة موافقونَ   

قيق خفض الطلب التي تعوق العمل التطوعي يف حت

 عىل املخدرات.
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أفراد عينة الدراسة حمايدون حول أسس  

التعاون بني األجهزة احلكومية واألجهزة التطوعية يف 

 جمال خفض الطلب عىل املخدرات. 

يف موافقتهم عىل  أفراد عينة الدراسة حمايدونَ  

 دور العمل التطوعي يف خفض الطلب عىل املخدرات. 

هـ( بعنوان دور 1435)والثانية دراسة امليزر 

اجلمعيات األهلية يف الوقاية من املخدرات، وقد 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور اجلمعيات األهلية 

كإحدى مؤسسات املجتمع املدين بوساطة براجمها 

التوعوية والوقائية من املخدرات، وتضمنت الدراسة 

 مخسة حماور هي:

 مقدمة عن املخدرات. -1

 املخدرات. األرضار النامجة عن -2

اجلمعيات األهلية، والفلسفة وراء إنشائها  -3

 وتصنيفاهتا ومداخل دراستها.

الدور العالجي والوقائي للجمعيات األهلية  -4

 نحو املخدرات.

دور اجلمعيات األهلية يف جمال الوقاية من  -5

 املخدرات باستخدام مدخيل التشبيك واملدافعة.

ل ويعني التشبيك، دفع التبادل والتكامل والعم

والتنسيق املشرتك، ويرتبط هذا املفهوم بدالالت 

تنموية يف املجتمع بوصفه صيغة مشرتكة لتنسيق 

العمل اجلامعي القائم عىل التالقي والتقاطع يف الرؤية 

ا جذب انتباه املجتمع  واملهام. وتعني املدافعة بَأاَّ

لقضية مهمة وتوجيه صانعي القرار نحو احلل، 

جلمعيات األهلية العاملة يف وأوضحت الدراسة أنَّ ا

 جمال الوقاية من املخدرات يف املجتمع السعودي هي:

اجلمعية الوطنية للوقاية من املخدرات  -1

 )وقاية( بمدينة الرياض.

اجلمعية اخلريية للمتعافني من املخدرات  -2

 واملؤثرات العقلية بالدمام.

اجلمعية اخلريية للتوعية بأرضار التدخني  -3

 واملخدرات بجدة.

معية اخلريية ملكافحة التدخني باملدينة اجل -4

 املنورة.

 مجعية أمان اخلريية ملكافحة التدخني بعنيزة. -5

 مجعية مكافحة التدخني اخلريية بالرياض. -6

وتوصلت الدراسة إىل أنَّ اجلمعيات األهلية تؤدِّي 

دوًرا مهاًم يف جمال الوقاية من املخدرات، إالَّ أنَّ قلة 

عاملة يف جمال الوقاية من عدد اجلمعيات األهلية ال

املخدرات ال يتيح هلا الوصول إىل غالبية املستهدفني، 

ممَّا يستدعي رضورة العمل عىل االستفادة من موردها 

بصورة أكثر فعالية؛ لتستطيع تلبية االحتياجات 

املتعددة لربامج الوقاية من املخدرات، وذلك 

باستخدام مدخيل التشبيك واملدافعة، والذي عن 

يقهام تتحقق زيادة مساحة دور اجلمعيات العاملة طر

 يف جمال الوقاية من املخدرات.      
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وبالنظر إىل هاتني الدراستني فإنَّه يمكن القول إنَّ 

هناك تشابه بني الدراستني والدراسة احلالية من حيث 

املوضوع إالَّ أنَّ الدراسة احلالية ختتلف عنهام من حيث 

ت مجعيات األهداف واملنهج وجمت مع البحث. فقد ُعدَّ

مكافحة التدخني من اجلمعيات العاملة يف جمال الوقاية 

من املخدرات، كام ركزت الدراسة األوىل عىل معرفة 

مدى فاعلية العمل التطوعي يف خفض الطلب عىل 

وركزت الدراسة الثانية عىل دور  .املخدرات

اجلمعيات األهلية يف جمال الوقاية من املخدرات 

 تخدام مدخيل التشبيك واملدافعة. باس

وعىل ذلك فإنَّ طبيعة تركيز هاتنِي الدراستنِي مل 

تكشف عن الواقع الفعيل هلذه اجلمعيات، والذي 

 وتأيتيتضح بوساطته دورها يف الوقاية من املخدرات، 

 اخلريية اجلمعيات لتسلط الضوء عىل الدراسةهذه 

لتعرف عىل او ،العاملة يف جمال الوقاية من املخدرات

ها يف هذا املجال من إجراءاهتا الوقائية، وجهودها دور

التنسيقية مع مؤسسات املجتمع األخرى، وكذلك 

التعرف عىل املعوقات التي تواجهها، واملقرتحات التي 

 تعزز دورها يف وقاية املجتمع من املخدرات.

 

   الدراسة أهداف

ل هدف عام يتمث الدراسة ذههل ضوء ما سبق فإنَّ  يف

يف التعرف عىل دور اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من 

 املخدرات. 

  تساؤالت الدراسة

لتحقيق هدف الدراسة فإنَّ السؤال الرئيس التي 

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عليه، يتمثل يف اآليت: ما 

دور اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من املخدرات؟ 

الت ويتفرع من هذا السؤال جمموعة من التساؤ

 الفرعية اآلتية: 

اإلجراءات التخطيطية التي تقوم هبا ما   -1

 خدرات؟اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من امل

ما اإلجراءات التنفيذية التي تقوم هبا   -2

 اجلمعيات اخلريية للوقاية من املخدرات؟

جهود اجلمعيات اخلريية التنسيقية مع  ما هي  -3

من مؤسسات املجتمع األخرى يف جمال الوقاية 

 املخدرات؟ 

ما معوقات عمل اجلمعيات اخلريية يف جمال  -4

 الوقاية من املخدرات؟

التي املقرتحات هل يمكن بلورت بعض  -5

دور اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من  يمكن أْن تعززَ 

 املخدرات؟

 

  مفاهيم الدراسة

يعد  مفهوم دور اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من 

 هذه الدراسة، وحتى املخدرات املفهوم األساس يف

يتبنيَّ املقصود هبذا املفهوم يف هذه الدراسة، سنعرض 

لتعريفات املفاهيم التي حيتوي عليها كل عىل حدة، ُثمَّ 
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نعرض للمفهوم األساس بصورة شاملة، وذلك عىل 

 النحو اآليت: 

  دورمفهوم ال -1

ر تداوهلا  ُيَعد  مفهوم الدور من املفاهيم التي تكرَّ

من الدراسات، وُربَِط بالعديد من املنطلقات  لدى كثري

البحثية املتعددة، ومن هذه الدراسات: دراسة الزبن 

عن دور اجلامعات يف وقاية الطالب من املخدرات، 

ف مفهوم دور اجلامعة إجرائًيا  تلك " بأنهفقد عرَّ

اجلهود واإلجراءات التخطيطية والتنفيذية التي تقوم 

، والتي األكاديمية واملجتمعية عرب براجمها ةمعاهبا اجل

)الزبن،  "املجتمع التنموي يفمن خالهلا تؤدي دورها 

 (.5هـ: 1432

 مفهوم اجلمعيات اخلريية -2

ا  فت اجلمعيات اخلريية بَأاَّ اجلمعيات التي "ُعرِّ

هتدف إىل تقديم اخلدمات االجتامعية نقًدا أو عينًا، 

صحية، ممَّا وكذلك اخلدمات التعليمية أو الثقافية أو ال

له عالقة باخلدمات اإلنسانية، من دون أن يكون 

)مركز إيفاد "هدفها احلصول عىل الربح املادي

 (.48هـ: 1435للدراسات واالستشارات، 

ا  اخلريية اجلمعياتويقصد ب يف هذه الدراسة بَأاَّ

اجلمعيات اخلريية العاملة يف جمال الوقاية من 

لتوعية بأرضار املخدرات، وهي اجلمعية اخلريية ل

التدخني واملخدرات بجدة، ويشار إليها اختصاًرا 

بجمعية كفى. واجلمعية اخلريية للوقاية من املخدرات 

واملؤثرات العقلية بالدمام، ويشار إليها اختصاًرا 

 بجمعية تعايف. 

 من املخدرات ةـالوقايمفهوم  -3

تناول العديد من الباحثني مفهوم الوقاية من زوايا 

ووصواًل لتحديد املقصود بالوقاية من  خمتلفة،

املخدرات يف هذه الدراسة، فسنعرض لعدد من 

ا جمموعة  التعريفات، فقد عرف بلوم الوقاية بَأاَّ

اإلجراءات التي تتخذ لوقاية أفراد املجتمع ممَّا هيددهم 

من الناحية اجلسمية والنفسية واالجتامعية، وتستهدف 

هيم والقوى الكامنة تقوية وتعزيز القوى احلالية لد

وحتسني مستويات الصحة وحتقيق األهداف املنشودة 

 .(Bloom, 1987, P.3)من املجتمع

ويتضح من هذا التعريف أنَّ مفهوم الوقاية مفهوم 

واسع يستخدم ملواجهة كافة املشكالت التي تواجه 

اإلنسان واملجتمع ومنها اجلريمة واملخدرات، ويف هذا 

ا الصدد عرف ويلر الوقاي كل عمل "ة من اجلريمة بَأاَّ

يؤدِّي إىل التقليل أو التخفيف من معدالت اجلريمة 

(Waller, 1996, P.12). 

ف الزبن  امن املخدرات الوقاية وعرَّ السياسة  " بَأاَّ

 شملمشكلة املخدرات، وت واجهةالوقائية التي تتخذ مل

كل اإلجراءات التخطيطية والتنفيذية التي تسهم يف 

ملخدرات. كام تتضمن اجلهود التنسيقية مع ا مكافحة

يف  تسهمَ  مؤسسات املجتمع األخرى التي يمكن أنْ 

 (.6هـ: 1432)الزبن،  مكافحة املخدرات يف املجتمع
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 املخدرات مفهوم -4

ا  كل مادة خام أو مستحرضة "ُتعرف املخدرات بَأاَّ

حتتوي عىل مواد منبهة أو مسّكنة من شأاا إذا 

األغراض الطبية والصناعية استخدمت يف غري 

املوجهة َأْن تؤدِّي إىل حالة من التعود أو اإلدمان عليها 

ممَّا يرض بالفرد واملجتمع جسميًّا ونفسيًّا 

 (.39-38م: 1963)املغريب، "واجتامعيًّا

فهوم األسا  للدراسة ددور اجلمعيات امل -5

  (من املخدرات وقايةاخلريية يف ال

هوم دور اجلمعيات اخلريية يف ضوء ما سبق فإنَّ مف

يف الوقاية من املخدرات يف هذه الدراسة يتحدد يف 

يف اختاذ مشكلة املخدرات  واجهةالسياسة الوقائية مل

 اإلجراءاتمجعية كفى ومجعية تعايف جمموعة من 

مع املؤسسات  واجلهود التنسيقية التخطيطية والتنفيذية

ورها يف ي دتؤدِّ بواسطتها ، والتي من خالهلا األخرى

وملزيد من اإليضاح  من املخدرات. املجتمعوقاية  جمال

هلذا املفهوم سنعرض للمقصود بعدد من املفاهيم 

 املرتبطة به وهي:

ويقصد هبا األهداف  اإلجراءات التخطيطية: - أ

واألنشطة التي وضعتها مجعية كفى ومجعية تعايف يف 

 جمال الوقاية من املخدرات.

د هبا الربامج ويقص اإلجراءات التنفيذية: - ب

التي تنفذها مجعية كفى ومجعية تعايف يف جمال الوقاية 

 من املخدرات.

وتعني اجلهود التنسيقية  اجلهود التنسيقة: - ت

والتعاونية التي تقوم هبا مجعية كفى ومجعية تعايف مع 

 اجلهات ذات العالقة يف جمال الوقاية من املخدرات.  

  

 املبحث الثاين

يف جمال الوقاية من املخدرات دور اجلمعيات اخلريية 

 يف ضوء النظرية الوظيفية

 إىل الرتاث السوسيولوجي يلحظ أنَّ  بالرجوع

من النظريات االجتامعية التي تناولت  اً هناك عدد

 :مثل املجتمعاالجتامعية ودورها يف خدمة  املؤسسات

 .التفاعلية الرمزية النظرية  

 .تبادليةال النظرية  

 .الدور نظرية  

 .السلوكية ةالنظري  

 .الوظيفية  النظرية  

النظر يف تلك النظريات ومضامينها  وبإمعان

الوظيفية هي  النظرية بأنَّ التفسريية، يمكن القول 

اخلريية يف اجلمعيات أنسب النظريات التي توضح دور 

 الوقاية من املخدرات.

املجتمع كوحدة مكونة من تنظر إىل  النظريةفهذه 

 ىبعضها البعض، وتر مع ومتامسكة ،عنارص خمتلفة

يف  األخرىالنظام االجتامعي من عالقته بالنظم 

العنرص أو النظام  يهيؤدِّ املجتمع، وتدرس الدور الذي 

أو النسق الكيل للمجتمع، ويقوم  ،لوحدة الكليةدى ال
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كل جزء بأداء وظيفة معينة داخل النسق للوصول إىل 

 .(2001)جلبي،  حالة االستقرار والتوازن

الوظيفية نسق متكامل تمع وفًقا للنظرية فاملج

ينقسم يف ذاته إىل أنساق فرعية، وكل نسق من األنساق 

يعمل يف جو متكامل مع  بْل  ،الفرعية ال يعمل بمفرده

النظام االجتامعي يف  د  ، ويعىخرألنساق األمجيع ا

االجتامعية من العمل والتنمية ممثاًل يف وزارة  اململكة

تفرع عنها نسق آخر وهو نسق التي ي األنساقهذه 

أحد أنساق النظام  والتي تعد   ،اجلمعيات اخلريية

 االجتامعي يف املجتمع.

 تعد  ضوء هذه النظرة فإِنَّ اجلمعيات اخلريية  ويف

 اجتامعي ا فرعي ا ملا ييل: بناء  

اخلريية كبناء تتضمن العاملني  اجلمعيات 

 ية.فيها، واملباين املنشأة، والعالقات االجتامع

تنظياًم اجتامعًيا هلا  بوصفها اجلمعيات اخلريية 

 .املؤسسة أو خارجها داخلهيا التي تؤدِّ  وظائفها

تنظياًم اجتامعًيا  بوصفها اجلمعيات اخلريية 

لدهيا العوامل املادية التي تساعدها عىل أداء دورها يف 

 تقديم الدعم اخلريي واملعنوي. 

يفية يف تناوهلا النظرية الوظ إِنَّ ألساس فاهذا  وعىل

نسق فرعي من النظام  بوصفها ،لجمعيات اخلرييةل

إىل توضيح وجود اجلمعيات عن  ىتسع ،االجتامعي

 :من أمهها والتي ،وظائفها االجتامعية إبرازطريق 

 ؛تزويد أفرادها باحتياجاهتم االقتصادية واالجتامعية

 ،واجلمعيات اخلريية تقوم بتزويد أفرادها فاملؤسسات

نَّ أباعتبار  ،ئة املستفيدة باحتياجاهتم ورعايتهمالف وهم

ي ي وظائفها ألفرادها فإِنَّ ذلك يؤدِّ حينام تؤدِّ  اجلمعية

ومن وبقاؤه،  واستمراره االجتامعيإىل توازن النسق 

النسق األكرب وهو املجتمع، فالتغريات  عىل يظهر ثمَّ 

الفئة املستهدفة  أفرادعىل اجلمعيات التي حتدثها 

 العالقات إنَّ املجتمع السعودي، حيث  ىلتنعكس ع

 العنارص املكونة للمجتمع بنيوالتأثريات متبادلة 

 .(36-34: 1987)اخلشاب، 

وتأسيًسا عىل ذلك فإِنَّه يمكن توضيح دور 

اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من املخدرات يف ضوء 

 النظرية الوظيفية فيام ييل:

 ،ًقا اجتامعًيانس بوصفها اخلريية اجلمعياتإِنَّ -1

ي وظائفها التي تساعدها عىل أداء دورها تؤدِّ عليها أْن 

املتعلقة يف وقاية أفراد يف تنفيذ الربامج واخلدمات 

 املجتمع من املخدرات. 

 ،أمهية العالقات التبادلية بني أنساق املجتمع-2

 دَّ بُ  فال ؛للوقاية من املخدرات َف ظَ وَ تُ  والتي يفرتض أنْ 

وبني  اجلمعيات اخلريية،وتساند بني من وجود تكامل 

 إنَّ  املخدرات؛ إذْ  ةمكافحباملؤسسات األخرى املعنية 

جهودها يف  سيقلل من فعالية منفردة املؤسساتعمل 

 . جمال الوقاية من املخدرات

 األخرى، باألنساقاجلمعيات وتؤثر  تتأثر-3

عن طريق  األمنيةوذلك عن طريق تعاواا مع اجلهات 
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وإقامة اللقاءات والندوات التي تسهم يف  ،نرش التوعية

بني  األدوارتكامل يؤدِّي إىل ممَّا  ؛الوقاية من املخدرات

 ع.املختلفة يف املجتم األنساق

ولذلك يمكن القول بأنَّ النظرية الوظيفية تنظر إىل 

اجلمعيات اخلريية كنسق أصغر داخل النسق األكرب 

دوًرا وظيفًيا  وهو املجتمع، ومن ثمَّ تؤدِّي اجلمعيات

مهاًم؛ بإسهامها يف تقديم خدمات حيتاجها املجتمع 

تتمثل يف وقاية أفراده من املخدرات، وتتعاون مع 

 األنساق األخرى، للقيام بمتطلبات هذا الدور.

 

 الثالثاملبحث 

 الدراسة املنهجية إجراءات 

 

: نوع الدراسة:  أوال 

هذه الدراسة من الدراسات الوصفية  تعد   

تسعى إىل التعرف عىل دور اجلمعيات اخلريية يف  التي

 الوقاية من املخدرات. 

 ثاني ا: منهج البحث:

زاوج  ،اعتمد البحث منهجًيا عىل منظور تكاميل

يّة؛  اجلانب  حيث متثلبني املناهج الكيفيّة والَكمِّ

من حتليل مضمون ما ورد  من الدراسة يف الكيفّي 

عية تعايف، سواء معلومات وبيانات عن مجعية كفى ومج

املواقع اإللكرتونية أو يف الصحافة الورقية  يف

إصدارات ومنشورات اجلمعيتنِي،  واإللكرتونية أو

ما إضافًة إىل مقابلة الباحث مع منسويب اجلمعيتني، و

دور اجلمعيات اخلريية عن سابقة فر من دراسات اتو

ا ّي  يف الوقاية من املخدرات. أمَّ يف اجلانب الَكمِّ

ي باالعتامد عىل منهج الدر اسة فقد جتىلَّ يف حتليلها الَكمِّ

املسح االجتامعي بالعينة لدراسة دور اجلمعيات 

 .اخلريية للوقاية من املخدرات

 جمتمع الدراسة وعينتهثالث ا: 

نظًرا إِلنَّ اجلمعية الوطنية اخلريية للوقاية من  

املخدرات بمدينة الرياض متوقفة عن العمل، ومجعية 

عية بأرضار القات بجازان، يقترص نشاطها عىل التو

القات. فقد ُاخترَِيت اجلمعية اخلريية للتوعية بأرضار 

التدخني واملخدرات بمحافظة جدة )كفى(، واجلمعية 

اخلريية للمتعافني من املخدرات واملؤثرات العقلية 

بالدمام، ويف ضوء زيارة الباحث هلاتنِي اجلمعيتني 

يها؛ تبنيَّ أنَّ عدد العاملني الذين ومقابلة املسؤولنَي ف

 19يعملوَن مبارشة يف جمال الوقاية من املخدرات 

أفراد يف اجلمعية اخلريية للتوعية  10فرًدا، بواقع 

 9بأرضار التدخني واملخدرات بمدينة جدة )كفى(، و

أفراد يف اجلمعية اخلريية للمتعافني من املخدرات 

 الدمام. واملؤثرات العقلية )تعايف( بمدينة

ي: عينة الدراسة  يف اجلانب الَكمِّ

يف ضوء معرفة عدد أفراد جمتمع الدراسة فقد 

نسق الباحث مع املسؤولني يف مجعية كفى ومجعية 

تعايف، وتسليمهم عدًدا من االستبانات، وطلب 

منهم توزيعها عىل مجيع العاملنَي يف تلك اجلمعيتنِي، 
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ني يف استبانات من العامل 7وجرى احلصول عىل 

استبانات من العاملنَي يف مجعية  6مجعية كفى، و 

 13تعايف، وبذلك فقد بلغ العائد من االستبانات 

استبانة، استبعد منها الباحث استبانتنِي لعدم اكتامل 

اإلجابة عليها من قبل بعض أفراد جمتمع الدراسة، 

وعليه فقد أصبح عدد االستبانات التي اعتمدها 

استبانة، لتشكل  11صائي الباحث للتحليل اإلح

% من املجتمع األصيل، 58عينة البحث بذلك نسبة 

وهي نسبة يراها الباحث كافية لتحقيق أهداف 

 املدةيف بمدينة جدة  مُجَِعت البياناتوقد الدراسة، 

ويف  .هـ21/2/1437إىل  10/2/1437من 

إىل  2/3/1437مدينة الدمام يف املدة من 

 هـ.10/3/1437

 يف اجلانب الكيفي:عينة الدراسة 

 تتألف عينة الدراسة يف اجلانب الكيفي فيام ييل:

املقاالت واألخبار والتحقيقات والتعليقات  -1

املنشورة يف إصدارات مجعية كفى ومجعية تعايف 

 ومواقعهام اإللكرتونية.

الدراسات السابقة عن موضوع دور  -2

 اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من املخدرات.

لصلة بدور اجلمعيات املوضوعات ذات ا -3

اخلريية يف الوقاية من املخدرات املنشورة يف الصحافة 

 السعودية الورقية أو اإللكرتونية.

 

 

ا: أدوات الدراسة:  رابع 

جلمع بيانات الدراسة،  أداتنيِ سيتم االعتامد عىل 

 :اآليتوتتمثل تلك األدوات يف 

 سجالت االستنباط   -1

ات، قام الباحث بإعداد سجل جلمع املعلوم

والبيانات ذات الصلة بموضوع الدراسة من عينة 

 اجلانب الكيفي. 

 االستبانة   -2

قام الباحث بتصميم استبانة جلمع البيانات ذات 

ي.  الصلة بموضوع الدراسة من عينة اجلانب الَكمِّ

باع اخلطوات ا آلتية للتحقق من صالحيتها للتطبيق و اتِّ

 امليداين:

 أ( الصدق الظاهري لالستبانة:

لتعرف عىل مدى صدق االستبانة يف قياس ما ل

ُوِضَعت لقياسه جرى عرضها عىل ثامنية من املحكمني 

املتخصصني يف علم االجتاَِمع واخلدمة االجتامعية 

بن سعود امعة اإلمام حممدبج واإلحصاء والقياس

، وجامعة امللك سعود، وجامعة نايف اإلسالمية

نية ملكافحة العربية للعلوم األمنية، واللجنة الوط

ُأْجِرَيت التعديالت ويف ضوء آرائهم املخدرات. 

 ، وإعدادها بصورهتا النهائية.الالزمة عليها

 ب( صدق االتساق الداخيل لالستبانة:

وجرى حساب معامل االرتباط )بريسون( ملعرفة 

الصدق الداخيل لالستبانة، وحساب معامل االرتباط 
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ة بالدرجة بني درجة كل عبارة من عبارات االستبان

الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كام توضح 

 ذلك اجلداول اآلتية.

 

 

 .معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور األول بالدرجة الكلية للمحور. (1اجلدول رقم د

 معامل االرتباط باملحور رقم العبارة معامل االرتباط باملحور رقم العبارة

1 0.874** 5 0.536** 

2 0.651* 6 0.874** 

3 0.912** 7 0.912** 

4 0.790** - - 

 .فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 

 .معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور الثاين بالدرجة الكلية للمحور. (2اجلدول رقم د

 معامل االرتباط باملحور رقم العبارة معامل االرتباط باملحور رقم العبارة

1 0.428** 7 0.798** 

2 0.479** 8 0.967** 

4 0.896** 9 0.798** 

5 0.642** 10 0.967** 

6 0.798** 11 0.638** 

 .فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 

 .معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور. (3اجلدول رقم د

 معامل االرتباط باملحور العبارة رقم معامل االرتباط باملحور رقم العبارة

1 0.812** 5 0.812** 

3 0.860** 6 0.715** 

4 0.812** - - 

 .فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 
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( أنَّ قيم معامل ارتباط 3-1يتضح من اجلداول )

كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبة ودالة 

ا يدل ( فأقل؛ ممَّ 0.01إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 عىل صدق اتساقها مع حماورها.

   ج( ثبات االستبانة:

االستبانة اْسُتْخِدَمت )معادلة  تلقياس مدى ثبا

( للتأكد من Cronbach's Alpha (α))( ألفا كرونباخ

( يوضح معامالت ثبات 4واجلدول رقم ) ،ثباهتا

 االستبانة. 

 

 انة معامل ألفا كرونباخ لقيا  ثبات االستب. (4جدول رقم د

 االستبانةحماور 
عدد 

 العبارات

ثبات 

 املحور

اإلجراءات التخطيطية للوقاية من 

 املخدرات 
7 0.8779 

اإلجراءات التنفيذية للوقاية من 

 املخدرات 
10 0.9154 

اجلهود التنسيقية مع املؤسسات 

 األخرى 
5 0.8485 

 0.9546 22 الثبات العام

 

الثبات العام ( أنَّ معامل 4يتضح من اجلدول رقم )

(، وهذا يدل عىل أنَّ 0.9546عال، حيث بلغ )

االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتامد 

 عليها يف التطبيق امليداين للدراسة.

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التي 

جرى جتميعها، فقد اسُتخِدم العديد من األساليب 

ائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم اإلحص

 Statistical Package for Social Sciencesاالجتامعية 

(؛ وذلك بعد SPSSوالتي يرمز هلا اختصاًرا بالرمز )

ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل، ولتحديد 

طول خاليا املقياس الثنائي )احلدود الدنيا والعليا( 

-1اور الدراسة، جرى حساب املدى )املستخدم يف حم

(، ُثمَّ تقسيمه عىل عدد خاليا املقياس للحصول 1=0

(، بعد 0.50= 1/2عىل طول اخللية الصحيح أي )

ذلك ُأِضْيَفْت هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو 

بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد 

طول اخلاليا كام  احلد األعىل هلذه اخللية، وهكذا أصبح

 يأيت:

  يمثل )ال( نحو كل  0.50إىل  0.00من

 عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

  يمثل )نعم( نحو كل  1.00إىل  0.51من

 عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

 وبعد ذلك جرى حساب املقاييس اإلحصائية اآلتية:

التكرارات والنسب املئوية للتعرف عىل  

امعية واالقتصادية ألفراد الدراسة اخلصائص االجت

وحتديد استجابات أفرادها جتاه عبارات املحاور 

 الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.
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 Weighted"املتوسط احلسايب املوزون )املرجح(  

Mean"  وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض

استجابات أفراد الدراسة عىل كل عبارة من عبارات 

األساسية، مع العلم بأنَّه يفيد يف ترتيب متغريات الدراسة 

 العبارات حسب أعىل متوسط حسايب موزون. 

وذلك ملعرفة مدى  "Mean"املتوسط احلسايب  

ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن 

املحاور الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(، مع 

العلم بأنَّه يفيد يف ترتيب املحاور حسب أعىل متوسط 

 سايب.ح

 Standard"اسُتخِدم االنحراف املعياري  

Deviation"  للتعرف عىل مدى انحراف استجابات

أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات 

الدراسة، ولكل حمور من املحاور الرئيسة عن 

متوسطها احلسايب. ويلحظ أنَّ االنحراف املعياري 

يوضح التشتت يف استجابات أفراد الدراسة لكل 

عبارة من عبارات متغريات الدراسة، إىل جانب 

املحاور الرئيسة، فكلام اقرتبت قيمته من الصفر 

  تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.

 

 املبحث الرابع

 نتائج الدراسةالبيانات وحتليل  

هدفت هذه الدراسة بصورة عامة إىل التعرف عىل 

دور اجلمعيات اخلريية يف الوقاية من املخدرات، 

ّية ول تحقيق هذا اهلدف، جرى حتليل البيانات الَكمِّ

َل إىل العديد من النتائج، وحتى  والكيفّية، وُتُوصِّ

نتمكن من تسليط الضوء بصورة واضحة عىل هذا 

الدور، فسنقدم يف هذا املبحث النتائج املتعلقة باجلانبني 

ي والكيفي، وذلك عىل النحو اآليت:  الَكمِّ

: النتائج املتعلقة ي أوال   باجلانب الَكمِّ

ّية  يف ضوء التحليل اإلحصائي للبيانات الَكمِّ

ل إىل العديد من  )املسح االجتامعي بالعينة( فقد ُتِوصِّ

 النتائج، وذلك عىل النحو اآليت:

 الدراسة:خصائص جمتمع  -

  تراوحت أعامر العاملني يف اجلمعيتني بني

 سنة. 60 -25

  َّهلهم مؤغالبية العاملني يف اجلمعيتني  أن

 جامعي فام فوق. العلمي 

  َّالعاملني يف اجلمعيتني من ذوي ختصصات  أن

 خمتلفة. 

  يعمل العاملون يف اجلمعيتني يف مهن خمتلفة

 يتطلبها العمل يف اجلمعية. 

  تراوحت سنوات اخلربة العملية لدى

العاملني يف اجلمعيتني بني أقل من مخس سنوات، 

 ومخس سنوات فأكثر. 

يطية للوقاية من املخدرات اإلجراءات التخط -

 باجلمعيات اخلريية 

للتعرف عىل اإلجراءات التخطيطية للوقاية من 

حساب  جرىاملخدرات باجلمعيات اخلريية 
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التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 

الستجابات أفراد  ؛واالنحرافات املعيارية والرتب

 الدراسة عىل عبارات حمور اإلجراءات التخطيطية

وجاءت  ،للوقاية من املخدرات باجلمعيات اخلريية

 :اآليتالنتائج كام يوضحها اجلدول 

 

 

استجابات أفراد الدراسة عىل عبارات حمور اإلجراءات التخطيطية للوقاية من املخدرات باجلمعيات اخلريية مرتبة . (5جدول رقم د

 .تنازلي ا حسب متوسطات املوافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط  درجة املوافقة رالتكرا

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الرت

 ال نعم النسبة بة

5 
تستفيد اجلمعية من اخلرباء يف جمال الوقاية من 

 املخدرات. 

 - 11 ك
1.00 0.000 1 

% 100.0 - 

 .لدى اجلمعية أنشطة يف جمال الوقاية من املخدرات 6
 1 10 ك

0.91 0.302 2 
% 90.9 9.1 

1 
لدى اجلمعية خطط إسرتاتيجية للوقاية من 

 .املخدرات

 1 10 ك
0.91 0.302 3 

% 90.9 9.1 

 .تسهم اجلمعية يف تقديم العالج ملتعاطي املخدرات 7
 2 9 ك

0.82 0.405 4 
% 81.8 18.2 

3 
تسهم اجلمعية يف وضع برامج للتوعية من أرضار 

 .املخدرات

 2 9 ك
0.82 0.405 5 

% 81.8 18.2 

2 
تقوم اجلمعية بإعداد دورات تدريبية للوقاية من 

 املخدرات. 

 2 9 ك
0.82 0.405 6 

% 81.8 18.2 

4 
تقوم اجلمعيات بتصميم برامج مبتكرة للوقاية من 

 .املخدرات

 3 8 ك
0.73 0.467 7 

% 72.7 27.3 

 0.271 0.86 املتوسط العام

 

 يتضح أنَّ  (5اجلدول رقم ) يفمن النتائج املوضحة 

أفراد الدراسة موافقون عىل اإلجراءات التخطيطية 

للوقاية من املخدرات باجلمعيات اخلريية بمتوسط 

وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية  ،(1.00من  0.86)
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( 1.00إىل  0.51من فئات املقياس الثنائي )من 

 سة.عىل أداة الدرا (نعم)وهي الفئة التي تشري إىل خيار 

هناك جتانس يف موافقة أفراد الدراسة  يتضح أنَّ كام 

عىل اإلجراءات التخطيطية للوقاية من املخدرات 

حيث تراوحت متوسطات  ،باجلمعيات اخلريية

موافقتهم عىل اإلجراءات التخطيطية للوقاية من 

إىل  0.73املخدرات باجلمعيات اخلريية ما بني )

ثانية من فئات ( وهي متوسطات تقع يف الفئة ال1.00

والتي تشري إىل )نعم( عىل أداة  ،املقياس الثنائي

الدراسة ممَّا يوضح التجانس يف موافقة أفراد الدراسة 

عىل اإلجراءات التخطيطية للوقاية من املخدرات 

أفراد  من النتائج أنَّ  حيث يتبنيَّ  ،باجلمعيات اخلريية

ة عىل سبعة من اإلجراءات التخطيطي الدراسة موافقونَ 

للوقاية من املخدرات باجلمعيات اخلريية أبرزها تتمثل 

 اترتيبً  ُرتَِّبتوالتي  ،(3، 7، 1، 6، 5يف العبارات رقم )

 :كاآليتتنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها 

تستفيد " ( وهي5جاءت العبارة رقم ) -1

 "اجلمعية من اخلرباء يف جمال الوقاية من املخدرات

حيث موافقة أفراد الدراسة عليها  باملرتبة األوىل من

 (.1من  1.00بمتوسط )

لدى اجلمعية " ( وهي6جاءت العبارة رقم ) -2

باملرتبة الثانية  "أنشطة يف جمال الوقاية من املخدرات

من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط 

 (.1من  0.91)

لدى اجلمعية " ( وهي1جاءت العبارة رقم ) -3

باملرتبة  "من املخدرات خطط إسرتاتيجية للوقاية

الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط 

 (.1من  0.91)

تسهم اجلمعية " ( وهي7جاءت العبارة رقم ) -4

باملرتبة الرابعة  "يف تقديم العالج ملتعاطي املخدرات

من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط 

 (.1من  0.82)

سهم اجلمعية ت" ( وهي3جاءت العبارة رقم ) -5

باملرتبة  "يف وضع برامج للتوعية من أرضار املخدرات

اخلامسة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها 

 (.1من  0.82بمتوسط )

اإلجراءات التنفيذية للوقاية من املخدرات  -

 باجلمعيات اخلريية

للتعرف عىل اإلجراءات التنفيذية للوقاية من 

اب حس جرىاملخدرات باجلمعيات اخلريية 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 

واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد 

عىل عبارات حمور اإلجراءات التنفيذية  ،الدراسة

وجاءت  ،للوقاية من املخدرات باجلمعيات اخلريية

 :اآليتالنتائج كام يوضحها اجلدول 
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عىل عبارات حمور اإلجراءات التنفيذية للوقاية من املخدرات باجلمعيات اخلريية مرتبة  استجابات أفراد الدراسة. (6جدول رقم د

 .تنازلي ا حسب متوسطات املوافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الرت

 ال نعم النسبة بة

5 
متها تقدم اجلمعية استشارات للمستفيدين من خد

 .يف جمال الوقاية من املخدرات

 1 10 ك
0.91 0.302 1 

% 90.9 9.1 

 .تنفيذ اجلمعية ورش عمل للوقاية من املخدرات 1
 1 10 ك

0.91 0.302 2 
% 90.9 9.1 

11 
توفر اجلمعية قاعدة معلومات عن أرضار 

 املخدرات.

 2 9 ك
0.82 0.405 3 

% 81.8 18.2 

 معارض للتوعية بأرضار املخدرات. تقيم اجلمعية 9
 2 9 ك

0.82 0405 4 
% 81.8 18.2 

7 
تقوم اجلمعية بدور فعال يف نرش الوعي باألرضار 

 الصحية للمخدرات.

 2 9 ك
0.82 0.405 5 

% 81.8 18.2 

6 
تقوم اجلمعية بجهود واضحة يف توعية أفراد 

 املجتمع من املخدرات عن طريق املحارضات.

 2 9 ك
0.82 0.405 6 

% 81.8 18.2 

 تنفيذ اجلمعية برامج إعالمية للوقاية من املخدرات. 2
 2 9 ك

0.82 0.405 7 
% 81.8 18.2 

 .تقدم اجلمعية العالج ملتعاطي املخدرات 10
 3 8 ك

0.73 0.467 8 
% 72.7 27.3 

8 
تقيم اجلمعية دورات تدريبية عن الوقاية من 

 املخدرات.

 3 8 ك
0.73 0.467 9 

% 72.7 27.3 

4 
تقدم اجلمعية استشارات للجهات احلكومية يف 

 جمال الوقاية من املخدرات

 4 7 ك
0.64 0.505 10 

% 63.6 36.4 

 0.310 0.80 املتوسط العام
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يتضح  (6يف اجلدول رقم )من النتائج املوضحة 

عىل اإلجراءات  أفراد الدراسة موافقونَ  أنَّ 

التنفيذية للوقاية من املخدرات باجلمعيات اخلريية 

وهو متوسط يقع  ،(1.00من  0.80بمتوسط )

يف الفئة الثانية من فئات املقياس الثنائي )من 

وهي الفئة التي تشري إىل خيار  ،(1.00إىل  0.51

 نعم عىل أداة الدراسة. 

يف موافقة أفراد الدراسة  اهناك جتانًس  يتضح أنَّ كام 

جراءات التنفيذية للوقاية من املخدرات عىل اإل

حيث تراوحت متوسطات  ،باجلمعيات اخلريية

موافقتهم عىل اإلجراءات التنفيذية للوقاية من 

إىل  0.64املخدرات باجلمعيات اخلريية ما بني )

وهي متوسطات تقع يف الفئة الثانية من فئات  ،(0.91

 املقياس الثنائي والتي تشري إىل )نعم( عىل أداة

ممَّا يوضح التجانس يف موافقة أفراد الدراسة  ،الدراسة

عىل اإلجراءات التنفيذية للوقاية من املخدرات 

أفراد  حيث يتبنيَّ من النتائج أنَّ  ،باجلمعيات اخلريية

عىل عرشة من اإلجراءات التنفيذية  الدراسة موافقونَ 

للوقاية من املخدرات باجلمعيات اخلريية أبرزها تتمثل 

كان  والتي ،(7، 9، 11، 1، 5بارات رقم )يف الع

 ،ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها

 :وهي كاآليت

تقدم اجلمعية " ( وهي5جاءت العبارة رقم ) -1

استشارات للمستفيدين من خدمتها يف جمال الوقاية 

باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد  "من املخدرات

 (.1من  0.91الدراسة عليها بمتوسط )

تنفيذ اجلمعية " ( وهي1جاءت العبارة رقم ) -2

باملرتبة الثانية من  "ورش عمل للوقاية من املخدرات

 0.91ة عليها بمتوسط )ــحيث موافقة أفراد الدراس

 (.1من 

توفر " ( وهي11جاءت العبارة رقم ) -3

 "اجلمعية قاعدة معلومات عن أرضار املخدرات

أفراد الدراسة عليها  باملرتبة الثالثة من حيث موافقة

 (.1من  0.82بمتوسط )

تقيم اجلمعية " ( وهي9جاءت العبارة رقم ) -4

باملرتبة الرابعة  "معارض للتوعية بأرضار املخدرات

من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط 

 (.1من  0.82)

تقوم اجلمعية بدور فعال "( 7جاءت العبارة ) -5

باملرتبة  "دراتللمخ يف نرش الوعي باألرضار الصحية

من  0.82عليها بمتوسط ) املوافقةاخلامسة من حيث 

1.) 

اجلهود التنسيقية مع املؤسسات األخرى  -

 باجلمعيات اخلريية

للتعرف عىل اجلهود التنسيقية مع املؤسسات 

حساب التكرارات  جرىاألخرى باجلمعيات اخلريية 

والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات 

الستجابات أفراد الدراسة عىل  ؛املعيارية والرتب
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عبارات حمور اجلهود التنسيقية مع املؤسسات األخرى 

باجلمعيات اخلريية وجاءت النتائج كام يوضحها 

 :اآليتاجلدول 

 

 

 عبارات حمور اجلهود التنسيقية مع املؤسسات األخرى باجلمعيات اخلريية مرتبة تنازلي ا استجابات أفراد الدراسة عىل. (7جدول رقم د

 حسب متوسطات املوافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 حلسايبا

االنحراف 

بة املعياري
رت
ال

 ال نعم النسبة 

3 
هناك تنسيق بني اجلمعية ومؤسسات مكافحة 

 .املخدرات

 1 10 ك
0.91 0.302 1 

% 90.9 9.1 

5 
يوجد تعاون بني اجلمعية واجلهات الداعمة لتنفيذ 

 .برامج الوقاية من املخدرات

 2 9 ك
0.82 0.405 2 

% 81.8 18.2 

4 
يوجد تنسيق بني اجلمعية واجلهات الداعمة لتنفيذ 

 برامج الوقاية من املخدرات.

 2 9 ك
0.82 0.405 3 

% 81.8 18.2 

1 
هناك تعاون مثمر بني اجلمعية واملؤسسات احلكومية 

 .يساعد يف وقاية أفراد املجتمع من املخدرات

 2 9 ك
0.82 0.405 4 

% 81.8 18.2 

6 
هناك تعاون بني اجلمعية واملؤسسات التعليمية يف 

 .جمال الوقاية من املخدرات

 3 8 ك
0.73 0.467 5 

% 72.7 27.3 

 0.316 0.82 سط العاماملتو

 

 يتضح أنَّ ( 7يف اجلدول رقم )من النتائج املوضحة 

أفراد الدراسة موافقون عىل اجلهود التنسيقية مع 

املؤسسات األخرى باجلمعيات اخلريية بمتوسط 

وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية  ،(1.00من  0.82)

( 1.00إىل  0.51من فئات املقياس الثنائي )من 

 التي تشري إىل خيار نعم عىل أداة الدراسة.  وهي الفئة

يف موافقة أفراد الدراسة  اهناك جتانًس  يتضح أنَّ  كام

عىل اجلهود التنسيقية مع املؤسسات األخرى 

حيث تراوحت متوسطات  ،باجلمعيات اخلريية

موافقتهم عىل اجلهود التنسيقية مع املؤسسات األخرى 

وهي  ،(0.91إىل  0.73باجلمعيات اخلريية ما بني )

متوسطات تقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس الثنائي 

والتي تشري إىل )نعم( عىل أداة الدراسة ممَّا يوضح 

التجانس يف موافقة أفراد الدراسة عىل اجلهود 
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 ،التنسيقية مع املؤسسات األخرى باجلمعيات اخلريية

عىل  أفراد الدراسة موافقونَ  حيث يتضح من النتائج أنَّ 

مخسة من اجلهود التنسيقية مع املؤسسات األخرى 

، 4، 5، 3باجلمعيات اخلريية تتمثل يف العبارات رقم )

بَْت والتي  ،(6، 1 ا تنازلًيا حسب موافقة أفراد ترتيبً  ُرتِّ

 :عىل النحو اآليت الدراسة عليها 

هناك تنسيق " ( وهي3جاءت العبارة رقم ) -1

باملرتبة  "بني اجلمعية ومؤسسات مكافحة املخدرات

األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط 

 (.1من  0.91)

يوجد تعاون " ( وهي5جاءت العبارة رقم ) -2

بني اجلمعية واجلهات الداعمة لتنفيذ برامج الوقاية من 

باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد  "املخدرات

 (.1من  0.82الدراسة عليها بمتوسط )

يوجد تنسيق " ( وهي4م )جاءت العبارة رق -3

بني اجلمعية واجلهات الداعمة لتنفيذ برامج الوقاية من 

باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد  "املخدرات

 (.1من  0.82الدراسة عليها بمتوسط )

هناك تعاون " ( وهي1جاءت العبارة رقم ) -4

مثمر بني اجلمعية واملؤسسات احلكومية يساعد يف وقاية 

باملرتبة الرابعة من حيث  "من املخدرات أفراد املجتمع

 (.1من  0.82موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )

هناك تعاون " ( وهي6جاءت العبارة رقم ) -5

بني اجلمعية واملؤسسات التعليمية يف جمال الوقاية من 

باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد  "املخدرات

 (.1من  0.73الدراسة عليها بمتوسط )

 ني ا: النتائج املتعلقة باجلانب الكيفيثا

يف ضوء حتليل مضمون البيانات الكيفّية )مقابلة  

املسئولنَي يف مجعية كفى ومجعية تعايف، والرجوع إىل 

املواقع اإللكرتونية ذات الصلة، واملنشورات 

واملجالت التي أصدرهتا اجلمعيتان، والصحافة 

َل  وذلك لنتائج، العديد من ا إىل الرسمية( فقد ُتِوصِّ

 :اآليتعىل النحو 

 اإلجراءات التخطيطية للوقاية من املخدرات. -

د التخطيط من العمليات األساسية واحليوية  ُيعَّ

لرسم الربامج املستقبلية للمنظامت واملؤسسات، وِمْن 

أهم اإلجراءات التخطيطية هلذه العملية حتديد 

األهداف واألنشطة. وقد حددت مجعية كفى ومجعية 

عايف أهداف وأنشطة هاتني اجلمعيتني، فيام يتعلق ت

فها موقع اخلري الشامل  بجمعية كفى فقد عرَّ

ا مجعية  درك خطر التدخني تُ خريية اإللكرتوين، بَأاَّ

سعى ملكافحتهام ووقاية وتوعية تو ،واملخدرات

 ،ومساعدة الراغبني يف العالج ،املجتمع من أرضارمها

املة بأسلوب علمي برامج متنوعة ومتك بوضعوذلك 

 ،متميز عرب القنوات اإلعالمية واملراكز املتخصصة

عماًل  ها،والتعاون مع اجلهات املختلفة يف حتقيق أهداف

. وحددت اجلمعية بقاعدة )الوقاية خري من العالج(

 األهداف اآلتية:
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 للتدخني السيئة باآلثار املجتمع فئات توعية -1

 .(العالج من خري الوقاية) قاعدة وتفعيل واملخدرات

 لتحصني التعليمية املؤسسات مع التعاون  -2

 اخلاطئ املفهوم وتصحيح القاتل الوباء ضد الشباب

 .الرجولة اكتامل مظاهر من التدخني أنَّ  من لدهيم

 العالقة ذات واملراكز اخلريية العيادات دعم  -3

 عن اإلقالع يف الراغبني ملساعدة اجلمعية عمل نطاق يف

 . التدخني

 التدخني عن شاملة معلومات دةقاع توفري -4

 . املدمرة وأرضارمها واملخدرات

  .األخرى واملؤسسات اجلمعيات مع التعاون -5

إنَّ لدى اجلمعية أنشطة يف جمال الوقاية من املخدرات 

يف املنشآت  ،التوعية بأرضار التدخني واملخدراتتشمل 

، الدوائر احلكومية والعسكرية، والعامة واخلاصة

 ،املساجد، وواجلامعات ،كلياتوال ،املدارسو

، إقامة املعارض املتنقلة والثابتة، وواجللسات الشبابية

إقامة الدورات التدريبية ، وتوعية زائري اجلمعيةو

، التوعية عرب املخيم الثابت للجمعية، ووالتأهيلية

)انظر موقع اخلري الشامل، العيادات الثابتة واملتنقلة و

 ار التدخني واملخدرات(.اجلمعية اخلريية للتوعية بأرض

( أنَّ رسالة 3هـ، ص:1436وأوضح السيف )

كفى وأهدافها كجمعية خريية جاءت نحو اإلسهام مع 

مؤسسات املجتمع وقطاعاته لتثقيف وتوعية أبنائنا 

 وبناتنا وحتذيرهم من هذه اآلفة اخلطرية.

( أنَّ عمل 8هـ، ص:1436وذكر احلمدان )

ول وقائي تثقيفي اجلمعية يقوم عىل جانبني، األ

ويندرج حتته املحارضات والندوات وإقامة املعارض، 

وجانب آخر عالجي وهو تقديم خدمة الكشف 

والعالج من أطباء خمتصني بأجهزة حديثة ومتطورة 

سواء يف العيادات الثابتة أو املتنقلة، ويكون تنسيق 

ا بطلب اجلهات بخطابات رسمية أو عرب  الربامج إمَّ

مات اإللكرتونية، ُثمَّ حيال الطلب إىل الفاكس أو اخلد

القسم املختص لتنفيذ الربامج والتواصل مع اجلهة 

الستقباهلا يف مقر اجلمعية أو الذهاب إليها حسب 

الطلب املقدم، وهناك جوالت ميدانية إلدارة اجلمعية 

 لزيارة اجلهات لعرض خدمات اجلمعية املجتمعية.

ضمن ملتقي هـ( َأنَّه 1437كام أوضح احلمدان )

نخبة من  "كفى"ديوانية كفى التوعوي استضافت 

املختصني يف شؤون األرسة واإلدمان وذلك ملناقشة 

موضوع )التناغم األرسي للبعد عن التعاطي 

نخبة من املتخصصني ملناقشة كام استضافت واإلدمان( 

األساليب العالجية املناسبة للتعامل مع املدمن من 

  مدارس خمتلفة.

ا ما يتعلق بجمعية تعايف فقد عرفَّها موقع اخلري  أمَّ

ا  الشامل اإللكرتوين مجعية خريية متخصصة بَأاَّ

تطّلع ، وتللمتعافني من املخدرات واملؤثرات العقلية

تكون مجعية فاعلة وبصورة مؤثرة يف نرش التوعية  نْ ألَ 

بني أفراد املجتمع، ومساعدة من يعاين منهم من شبح 
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ريقة الصحيحة، واحتواء تعاطي املخدرات بالط

طريق  املتعافني من اإلدمان واألخذ بأيدهيم إىل

 .النجاح

 ووضعت اجلمعية األهداف اآلتية:

يف اختاذ قرار بدء العالج يف  مساعدة املعنينيَ   -1

 .مصحات عالج اإلدمان

 املشكالتاملشاركة يف تذليل بعض   -2

 .والصعاب التي تواجه املتعايف قبل وبعد العالج

املدمن املتعايف بعد خروجه من احتواء   -3

 .املصحات العالجية وكفالته املدة الكافية

وتدريبه عىل  ،جتامعًيااتأهيل املتعايف نفسًيا و  -4

بعض املهارات املطلوبة يف سوق العمل ليعود عضًوا 

 .فاعاًل يف املجتمع

للمتعافني بعد  مناسب   إعداد سكن    -5

غري  واونم غالًبا ما يكاَّ إ إذ ،خروجهم من املصحات

 .مرغوب هبم يف املجتمع

يف اجلمعية لتأهيل  توظيف املتعافني املتميزينَ   -6

 .املتعافني اجلدد

متابعة املتعايف بعد التأهيل حتى ال يعود   -7

 .نتكاسلال

 ،يواء املتعافني من املخدراتإللجمعية نشاط يف و

ا هناك وإدخاهلم ضمن برنامج عالجي خاص. وأيًض 

املراهقني وشغل فراغهم بام برامج الحتواء الشباب و

ورفع درجة التوعية بأرضار املخدرات  ،يفيدهم

)انظر موقع اخلري الشامل، اجلمعية بجميع أنواعها. 

 اخلريية للمتعافني من املخدرات واملؤثرات العقلية(.

( أنَّ 4هـ، ص: 1436كام أوضح احلارثي )

 عىل ثالثة حماور هي:اجلمعية تقوم 

الذين  ا عىل املدمنني التائبنيَ تركيزه املحور األول:

ا هم يف مرحلة التعايف والعمل عىل دعمهم ماديً 

ا ومساعدهتم يف الثبات عىل تعافيهم ومعنويً 

 واالستمرار فيه ودرء شبح االنتكاسة عن طريقهم.

نرش التوعية بأرضار املخدرات  املحور الثاين:

وكشف أسباب تعاطيها وما ينتج من أرضار صحية 

وهذا اجلانب يتعلق  ،تامعية واقتصاديةونفسية واج

بأغالل اإلدمان ويبحثون عن  بمن ال زالوا عالقنيَ 

 قوارب النجاة من ظلامت املخدرات.

تثقيف أفراد املجتمع من منطلق املحور الثالث: 

ديني ووطني والتعريف بأرضار املخدرات وكيفية 

التعامل مع املدمنني واحتواء ومساعدة املتعافني وذلك 

 كلمة الصادقة.الب

ويمكن القول إنَّه تبنيَّ مما جرى عرضه وحتليله 

كيفًيا من معلومات وبيانات أنَّ مجعيَّة كفى ومجعيَّة 

للوقاية اإلجراءات التخطيطية تعايف اختذتا جمموعة من 

من املخدرات متثَّلت يف وضع وحتديد عدد  من 

 األهداف، من أمهها:

قاية من من اخلرباء يف جمال الو االستفادة -1

 املخدرات.
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الوقاية من ب املتعلقة األنشطة إعداد -2

 .املخدرات

املساعدة يف توفري السكن والوظيفة للمتعافني  -3

 .من املخدرات

 يف تقديم العالج ملتعاطي املخدرات. املساعدة -4

يف وضع برامج للتوعية من أرضار  املسامهة -5

 املخدرات.

 اإلجراءات التنفيذية للوقاية من املخدرات.  -

د  عملية التنفيذ اخلطوة الالحقة للتخطيط، ويف ُتع

هذه املرحلة ُترتجم اخلطط إىل برامج يمكن تنفيذها. وقد 

قامت مجعية كفى ومجعية تعايف بتنفيذ العديد من الربامج، 

ا قامت  فيام يتعلق بجمعية كفى فقد أوضحت اجلمعية أاَّ

رتة بتنفيذ العديد من الربامج للوقاية من املخدرات يف الف

 هـ، من أمهها: 1435 -1425من 

 برنامج جيل: -1

برنامج تثقيفي وقائي ُيعنى بطالب وطالبات 

املدارس، حيث اخلطر األكرب من استهدافهم من قبل 

رشكات التبغ ومروجي املخدرات، وينفذ الربنامج 

برشاكة مستدامة مع إدارة الرتبية والتعليم. وقد ُعِقَدْت 

ر بنحو  لقاًء، استفاد منها  4115لقاءات ُتقدَّ

 شخص.  1.075.500

 برنامج املساجد: -2

م مادة  برنامج تثقيفي وقائي مجاهريي عام، ُيقدِّ

توعوية متنوعة للمصلني يف مدة ال تتجاوز عرشة 

دقائق، كام ُيسهم الربنامج بالتنسيق مع خطباء املساجد 

يف تعزيز دور املسجد ومسؤولياته للرفع من مستوى 

املسجد بخطورة التدخني واملخدرات، الوعي جلامعة 

ر بحوايل  لقاًء استفاد منها  3187وعقد لقاءات ُتقدَّ

 شخص. 766.000نحو 

 برنامج آمن: -3

برنامج تثقيفي وقائي ُيعنى بتوعية منسويب املنشآت  

والقطاعات العسكرية واألمنية حلاميتهم من أرضار 

م، التدخني واملخدرات وتأديتهم لواجباهتم املنوطة هب

 256.550لقاًء، استفاد منه نحو  5075وقد عقد 

 شخًصا.

 برنامج نقي: -4

برنامج رعاية وتأهيل وقائي، ُيعنى بمرتادي  

األسواق التجارية وأماكن التجمعات البرشية 

واجلامهريية العامة، ويقدم الرسالة التثقيفية بوساطة 

األساليب والوسائل الرتفيهية، عدد اللقاءات نحو 

 شخص تقريًبا. 117.800ًء، واملستفيدون لقا 768

 : احلفالت وامللتقيات -5

وهي برنامج تعريفي توعوي مجاهريي يقام يف مواقع 

متفرقة بالتعاون مع مراكز األحياء واجلهات الدعوية، 

وهيدف إىل استقطاب الشباب والناشئة للمشاركة يف 

جمموعة من الربامج املتنوعة التوعوية مع اجلمعية 

ية اخلريية للتوعية بأرضار التدخني واملخدرات )اجلمع

 (.20-8بمنطقة مكة املكرمة، بدون تاريخ، ص: 
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كام تقيم اجلمعية معارض متنقلة للتوعية بأرضار 

املخدرات وهي إحدى الربامج اخلدمية التي تقدمها 

كفى للمجتمع، حيث تسهم يف تقديم اخلدمة التثقيفية 

ت توعوية حية بوضع لوحات تثقيفية متنوعة وجمسام

ومؤثرة، وجتارب علمية وجلسات استشارية يف 

اجلانبني )التدخني واملخدرات( وشاشات عرض 

وبروشورات توعوية وتوجيهية، وهدايا وبعض 

الوسائل األخرى جلذب املستفيدين، وبعض الفرق 

مثل: فرق للدراجات النارية واهلوائية والسيارات 

 (.11هـ، ص:1436املعدلة )بفلح، 

ت اجلمعية بافتتاح مركز الرعاية والتأهيل الذي وقام

يقدم برامج معرفية وسلوكية ومهارية تساعد املرىض 

املدمنني للتخلص من مضاعفات اإلدمان وإبقائهم 

متعافني وحتسني جودة حياهتم وتقليل فرصة االنتكاسة. 

كام يقدم املركز خدمات عالجية متنوعة بوضع برنامج 

فريق متعدد التخصصات  مكثف طويل املدى بإرشاف

)طبي، ونفيس، واجتامعي، وديني، وريايض، ومهاري( 

 (.6هـ، ص:1436)صوت كفى، 

واجلدير بالذكر َأنَّ مجعية كفى توفر قاعدة 

معلومات شاملة عن التدخني واملخدرات وأرضارمها 

املدمرة )انظر موقع اخلري الشامل، اجلمعية اخلريية 

 رات(. للتوعية بأرضار التدخني واملخد

ا ا مجعية تعايف فإاَّ لتحقيق أهدافها كافة تستخدم  أمَّ

ومنها اإلعالم املرئي واملسموع  ،الوسائل املتاحة

واملقروء املنشورات واملطويات واإلعالنات الندوات 

واملؤمترات وورش العمل املحارضات والندوات يف 

املساجد، واجلامعات، والنوادي الرياضية وغريها، 

م خاصة، وترمجة ما هو مناسب من األفالم وإنتاج أفال

األجنبية فيام يتعلق بمضار املخدرات وإنشاء 

جمموعات الدعم الذايت وإنشاء مركز رعاية مستمرة 

 م(.2007)عزيز،  متخصص يف هذا املجال

مت اجلمعية عىل ذلك العديد من  من  اخلدماتوقدَّ

 :أمهها

  اإلرشاف عىل سكن خاص بمدينة الدمام

من مناطق خمتلفة  يسكنه متعافونَ  التائبنيَ  للمتعافنيَ 

 من داخل اململكة ومن دول اخلليج الشقيقة.

  تتعاون اجلمعية مع جممع األمل للصحة

النفسية بالدمام لعالج املدمنني وتوفري البيئة التي 

 تساعدهم من أجل تعافيهم.

 رحالت مستمرة ألداء فريضة احلج القيام ب

 اكن املقدسة.وشعائر العمرة وزيارات األم

 رحالت تروحيية ملنسوبيها املتعافني القيام ب

خاصة يف األعياد وإجازة الربيع وإقامة خميامت ربيعية 

 برية وبحرية.

 .تسديد اإلجيارات للمتعافني وأرسهم 

  دعم املتعافني مادًيا إلمتام نصف دينهم

 بالزواج.

  ًمالية. تفريج كربة ملن يعاين ضائقة 
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 بتقديم خدمات  نيَ تساعد يف عالج املتعاف

 مساندة ملن حيتاجها.

  َتسديد رسوم دراسات عليا للتائبني. 

  َوأرسهم. كسوة شتاء للمتعافني 

 .مساعدات سنوية يف شهر رمضان الكريم 

 (5-4)مجعية تعايف اخلريية، بدون تاريخ، ص:

ومن الدورات التي نفذهتا اجلمعية دورة عن )كيفية 

سجون املنطقة الرشقية املقامة لضباط  (التعامل مع املدمن

هـ )موقع مجعية 16/4/1437والقصيم بالدمام بتاريخ 

 .هـ(1437تعايف عىل الفيس بوك، 

م( أنَّ مجعية تعايف 2009وجاء يف جريدة اليوم )

مركًزا خاًصا لرعاية التائبني من براثن اإلدمان أقامت 

يف مستشفيات األمل أو  وا عالجهم سواءً والذين أمت  

ن، ُأطلق عليه مرشوع كز عالج اإلدماغريها من مرا

بداية الطريق، وتقام فيه العديد من الربامج التأهيلية 

 .والثقافية

كام أنَّ اجلمعية وفَّرت خط هاتفي ساخن إلسداء 

النصح واملشورة يف كيفية التعامل مع متعاطي ومدمني 

 م(.2007املخدرات ) عزيز،

ه كيفيا يمكن القول إنَّه تبني مما جرى عرضه وحتليل

من معلومات وبيانات أنَّ مجعية كفى ومجعية تعايف 

اإلجراءات التنفيذية للوقاية من اختذتا جمموعة من 

متثَّلت يف تنفيذ العديد من الربامج من املخدرات 

 :أبرزها

م استشارات للمستفيدين من خدمتها يف يتقد -1

 جمال الوقاية من املخدرات.

 .تنفيذ ورش عمل للوقاية من املخدرات -2

  قاعدة معلومات عن أرضار املخدرات.ريتوف -3

 معارض للتوعية بأرضار املخدرات. إقامة -4

تنفيذ دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع  -5

 املدمنني.

 نرش الوعي باألرضار الصحية للمخدرات. -6

 القيام برحالت ألداء احلج والعمرة. -7

 تقديم املساعدات املادية. -8

ع املؤسسات جهود اجلمعيات اخلريية التنسيقية م -

 األخرى يف جمال الوقاية من املخدرات.

من أهم مبادئ التخطيط مبدأ التعاون والتنسيق  

بني اجلهات ذات العالقة ممَّا يؤدِّي إىل حتقيق األهداف 

املنشودة. وقد قامت مجعية كفى ومجعية تعايف بالتنسيق 

مع اجلهات احلكومية األخرى يف جمال الوقاية من 

يتعلق بجمعية كفى فإنَّ اجلمعية املخدرات، فيام 

تتعاون مع املؤسسات األخرى، فقد أوضح مدير 

اجلمعية من زيارته إلدارة مكافحة املخدرات بجدة، 

ل لدور املكافحة يف مواجهة  أنَّ دور اجلمعية مكمِّ

املخدرات، وأنَّ هناك تعاون يف توعية املجتمع من 

اجلمعية أرضار املخدرات، وأنَّ الزيارات بني منسويب 

واجلهات واملؤسسات األخرى تأيت يف إطار التعاون 

والتنسيق الدائم واملستمر بني اجلمعية وخمتلف 
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األطراف املعنية ملواجهة مشكلة املخدرات، وأنَّ 

اجلمعية تقوم بعقد الرشاكات مع هذه اجلهات وتوحيد 

اجلهود مع كل اجلهات املعنية من أجل الوصول إىل 

، 2، ص 3هـ، ع1436كفى،  اهلدف املنشود )صوت

(. كام وقَّعت مجعية كفى مع رابطة دوري املحرتفني 16

السعودي مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج تثقيفية يف جمال 

التوعية بأرضار املخدرات تستهدف الوسط الريايض، 

وذلك يف جمال التعاون بني اجلمعية وخمتلف اجلهات 

ى، من أجل محاية املجتمع من هذه اآلفة )صوت كف

 (.8، ص:4هـ، ع1436

وتقوم اجلمعية كذلك بالتنسيق مع املراكز العالجية 

املتخصصة سواء احلكومية أو اخلاصة إذا تبني أنَّ 

املريض حيتاج إىل عالج إزالة السموم، أو فقدان 

، 4هـ، ع1436السيطرة عىل التعايف )صوت كفى، 

 (.7ص:

ا ما يتعلق بجمعية تعايف فوفًقا ملا جاء يف ج ريدة أمَّ

م( فإنَّ للجمعية جهود يف جمال التنسيق 2009اليوم )

 ام ييل:في مع مؤسسات املجتمع األخرى تتمثل

  ،كيفية التعامل مع املدمن داخل األرسة

طباعة الكتب والنرشات واملطويات املتخصصة يف ب

هذا املوضوع، والتعاون مع مصحات ومراكز عالج 

 اإلدمان.

 لتعليم لتقديم التنسيق مع إدارات الرتبية وا

خماطر اإلدمان واملخدرات، ويكون  عنبرامج توعية 

تنفيذها عىل الرشحية الطالبية يف املرحلتني املتوسطة 

 والثانوية.

  العمل عىل املساعدة يف عالج واحتواء

مساعدة املدمنني وأرسهم يف اختاذ باملدمنني املتعافني، 

قرار بدء العالج يف مصحات عالج اإلدمان، وتسهيل 

يف املصحات احلكومية بالتعاون معها،  عالج املدمننيَ 

واحلرص عىل تثقيف املدمنني وأرسهم برضورة 

 يف مدةالعالج، ومتابعتهم يف ذلك، ومتابعة املدمنني 

عالجهم واحلرص عىل استمراريتهم يف العالج وعدم 

 تركه. 

مع جممع األمل للصحة النفسية اجلمعية تتعاون كام 

دمنني وتوفري البيئة التي تساعدهم بالدمام لعالج امل

 (.4)مجعية تعايف اخلريية، ت د، ص:  من أجل تعافيهم

وعىل ذلك يمكن القول إنَّه تبنيَّ مما استُكِمل عرضه 

وحتليله كيفًيا من معلومات وبيانات أنَّ مجعية كفى 

ومجعية تعايف قامتا بجهود تنسيقة وتعاون يف جمال 

ات األخرى متثَّلت فيام مع اجله الوقاية من املخدرات

 ييل:

تنسيق بني اجلمعية ومؤسسات مكافحة ال -1

 .املخدرات

تعاون بني اجلمعية واجلهات الداعمة لتنفيذ ال -2

 برامج الوقاية من املخدرات.

التعاون والتنسيق مع املراكز العالجية  -3

 املتخصصة يف عالج املدمنني. 
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ثمر بني اجلمعية واملؤسسات املتعاون ال -4

يساعد يف وقاية أفراد املجتمع من ا ممَّ احلكومية 

 املخدرات.

تعاون بني اجلمعية واملؤسسات التعليمية يف ال -5

 جمال الوقاية من املخدرات.

معوقات عمل اجلمعيات اخلريية يف جمال  -

 الوقاية من املخدرات 

هناك العديد من املعوقات التي تواجه  

ريية العاملة يف جمال الوقاية من اجلمعيات اخل

ومن  عىل أدائها لألعامل املنوطة هبا،درات تؤثر املخ

ويف  أهم هذه املعوقات عدم وجود الدعم املايل الكايف،

( أنَّ 9هـ، ص: 1436هذا الصدد أوضح احلمدان)

لدهيا  نَّ إ املعوقات املادية من أبرز معوقات اجلمعية، إذْ 

مشاريع وطموحات كبرية لوقاية املجتمع من التدخني 

قى اهلاجس املادي هو ما يؤرق واملخدرات، ويب

ي إىل اخللل يف هذا اجلانب يؤدِّ  األعامل اخلريية، ألنَّ 

 ا أنَّ وخصوًص  ،ربحيةالعدم استقرار املؤسسة الغري 

 هناك التزامات برواتب ومرصوفات وإجيارات.

اجلمعية  ( أنَّ 3هـ، ص1436كام أوضح السيف )

 عىل دعم املحسنني ويف كل عام متر تقوم وبراجمها

ا ال تستطيع يف بعض اَّ إببعض األزمات املالية، حيث 

 األشهر دفع رواتب املوظفني.

نقص أنَّ  (هـ1435) بن جديعادراسة  أظهرتو

نقص اإلمكانات البرشية من و اإلمكانات املادية

املعوقات التي تعوق العمل التطوعي يف حتقيق خفض 

 الطلب عىل املخدرات.

ى عرضه وحتليله كيفًيا مما سبق يتبني لنا أنَّ ما جر

يوضح لنا أنَّ املعوقات املادية  من معلومات وبيانات

ونقص العاملني من أهم معوقات عمل مجعية كفى 

 ومجعية تعايف.

 

 املبحث اخلامس

 والتوصيات النتائجمناقشة  

: مناقشة النتائج   أوال 

يف ضوء حتليل مضمون البيانات الكيفيِّة، والتحليل 

ية املتعلقة بتساؤالت اإلحصائي للبيانا ت الَكمِّ

الدراسة، فقد كشفت الدراسة عن جمموعة من النتائج 

 : أجابت عن هذه التساؤالت، وذلك عىل النحو اآليت

ما اإلجراءات التخطيطية "السؤال األول: إجابة 

للوقاية من التي تقوم هبا اجلمعيات اخلريية 

 ؟"املخدرات

ابة عىل هذا جاءت نتائج الدراسة فيام يتعلق باإلج

 السؤال كام ييل: 

أنَّ مجعية كفى ومجعية تعايف اختذتا جمموعة من 

للوقاية من املخدرات متثلت يف اإلجراءات التخطيطية 

  :وضع وحتديد عدد من األهداف، من أمهها

من اخلرباء يف جمال الوقاية من  االستفادة -1

 املخدرات.
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الوقاية من ب املتعلقة األنشطة إعداد -2

 .املخدرات

املساعدة يف توفري السكن والوظيفة للمتعافني  -3

 .من املخدرات

 يف تقديم العالج ملتعاطي املخدرات. املساعدة -4

يف وضع برامج للتوعية من أرضار  املسامهة -5

 املخدرات.

ياإلجراءات هذه  همأ نَّ وإ  وفًقا للتحليل الَكمِّ

ستفادة من اخلرباء يف جمال الوقاية من الل يف امتثَّ 

اجلمعيات  أنَّ إىل  هذه النتيجة شريتو ،املخدرات

اخلريية حترص عىل تعزيز فعالية برامج الوقاية من 

وذلك عن  هدافها،املخدرات بام يسهم يف حتقيق أ

االستفادة من خربات اخلرباء يف جمال الوقاية من  طريق

  املختلفة. املخدرات يف براجمها

ي ما اإلجراءات التنفيذية الت"إجابة السؤال الثاين: 

 ؟"تقوم هبا اجلمعيات اخلريية للوقاية من املخدرات

أسفرت نتائج الدراسة املتعلقة باإلجابة عىل هذا 

 السؤال عام ييل:

أنَّ مجعية كفى ومجعية تعايف اختذتا جمموعًة من 

متثلت يف اإلجراءات التنفيذية للوقاية من املخدرات 

 : تنفيذ العديد من الربامج من أبرزها

ت للمستفيدين من خدمتها يف م استشارايتقد -1

 جمال الوقاية من املخدرات.

 تنفيذ ورش عمل للوقاية من املخدرات. -2

  قاعدة معلومات عن أرضار املخدرات.ريتوف -3

 معارض للتوعية بأرضار املخدرات. إقامة -4

تنفيذ دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع  -5

 املدمنني.

 نرش الوعي باألرضار الصحية للمخدرات. -6

 برحالت ألداء احلج والعمرة.القيام  -7

 تقديم املساعدات املادية. -8

ياإلجراءات هذه أبرز إنَّ و   وفًقا للتحليل الَكمِّ

من خدمتها يف  متثل يف تقديم استشارات للمستفيدينَ 

 أنَّ إىل هذه النتيجة وتشري  ،جمال الوقاية من املخدرات

اجلمعيات اخلريية حترص عىل التواصل مع مستفيدهيا 

 م.وتوعيته

ما هي جهود اجلمعيات "إجابة السؤال الثالث: 

اخلريية التنسيقية مع مؤسسات املجتمع األخرى يف 

 ؟"جمال الوقاية من املخدرات

 كانت أبرز نتائج هذا التساؤل كام ييل:

جهود تنسيقية إنَّ مجعية كفى ومجعية تعايف قامتا ب

يف جمال الوقاية من  األخرى اجلهاتمع وتعاون 

  :ام ييلفيثَّلت املخدرات مت

تنسيق بني اجلمعية ومؤسسات مكافحة ال -1

 .املخدرات

تعاون بني اجلمعية واجلهات الداعمة لتنفيذ ال -2

 برامج الوقاية من املخدرات.
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التعاون والتنسيق مع املراكز العالجية  -3

 املتخصصة يف عالج املدمنني. 

ثمر بني اجلمعية واملؤسسات املتعاون ال -4

د يف وقاية أفراد املجتمع من يساعممَّا احلكومية 

 املخدرات.

تعاون بني اجلمعية واملؤسسات التعليمية يف ال -5

 جمال الوقاية من املخدرات.

ي اجلهودهذه أبرز إنَّ و ل يف متثَّ  وفًقا للتحليل الَكمِّ

 ،مكافحة املخدرات إدارةوجود تنسيق بني اجلمعية و

ص اجلمعيات اخلريية حتر أنَّ إىل  هذه النتيجة شريوت

 مكافحة املخدرات خاصة وأنَّ  إدارةعىل التنسيق مع 

 مشرتكة بني اجلهتني. اهناك أهدافً 

ولعل تلك النتائج تتفق مع تأكيد املختصني يف جمال 

الوقاية من املخدرات عىل أمهية تظافر اجلهود 

وقاية  ةاحلكومية واألهلية يف هذا املجال، فمسؤولي

باملشاركة  املجتمع من املخدرات ينبغي أْن تكون

الفعلية واملبارشة يف اجلهد الوقائي لكل املؤسسات 

 (.62-61ه:1429داخل املجتمع )طالب،

ما معوقات عمل اجلمعيات "إجابة السؤال الرابع: 

 ؟"اخلريية يف جمال والوقاية من املخدرات

من النتائج املهمة التي كشفت عنها الدراسة 

عوقات املادية الكيفّية إجابة عىل هذا التساؤل أنَّ امل

ونقص املوظفني من أهم املعوقات التي تواجه مجعية 

كفى ومجعية تعايف، وتؤثر سلًبا عىل أدائها لألعامل 

املنوطة هبا. وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أنَّ األسباب 

املادية جعلت اجلمعية الوطنية اخلريية للوقاية من 

املخدرات بالرياض تتوقف عن عملها، كام أوضح 

وتتفق هذه النتيجة مع احث أحد أعضاء اجلمعية. للب

هـ( التي أوضحت أنَّ 1435نتائج دراسة بن جديع )

من معوقات العمل التطوعي يف حتقيق خفض الطلب 

 عىل املخدرات نقص اإلمكانات املادية والبرشية.

إجابة السؤال الرئيس: ما دور اجلمعيات اخلريية يف 

 الوقاية من املخدرات؟

َل إليه من نتائج كيفا وكامًّ فإنَّه يف ضوء ما  ُتُوصِّ

، إجابة عىل هذا السؤال الذي انطلقت منه يمكن القول

هذه الدراسة أنَّ دور مجعية كفى ومجعية تعايف يف جمال 

الوقاية من املخدرات حتدد يف اتباع هاتني اجلمعيتني 

لسياسة وقائية ملواجهة مشكلة املخدرات، باختاذمها 

جراءات التخطيطية متثَّلت يف وضع ملجموعة من اإل

 وحتديد عدد من األهداف من أمهها:

من اخلرباء يف جمال الوقاية من  االستفادة -1

 املخدرات.

 .الوقاية من املخدراتب املتعلقة األنشطة إعداد -2

املساعدة يف توفري السكن والوظيفة للمتعافني  -3

 .من املخدرات

 .يف تقديم العالج ملتعاطي املخدرات املساعدة -4

يف وضع برامج للتوعية من أرضار  املسامهة -5

 املخدرات.
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متثَّلت كام اختذتا جمموعة من اإلجراءات التنفيذية 

 :يف تنفيذ العديد من الربامج من أبرزها

م استشارات للمستفيدين من خدمتها يف يتقد -1

 جمال الوقاية من املخدرات.

 تنفيذ ورش عمل للوقاية من املخدرات. -2

 ت عن أرضار املخدرات. قاعدة معلوماريتوف -3

 معارض للتوعية بأرضار املخدرات. إقامة -4

تنفيذ دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع  -5

 املدمنني.

 نرش الوعي باألرضار الصحية للمخدرات. -6

 القيام برحالت ألداء احلج والعمرة. -7

 تقديم املساعدات املادية. -8

ام قامتا بجهود تنسيقية وتعاون مع   إضافة إىل أاَّ

 :ام ييلفيمتثَّلت ات األخرى اجله

تنسيق بني اجلمعية ومؤسسات مكافحة ال -1

 .املخدرات

تعاون بني اجلمعية واجلهات الداعمة لتنفيذ ال -2

 برامج الوقاية من املخدرات.

التعاون والتنسيق مع املراكز العالجية  -3

 املتخصصة يف عالج املدمنني. 

 ،ثمر بني اجلمعية واملؤسسات احلكوميةاملتعاون ال -4

 يساعد يف وقاية أفراد املجتمع من املخدرات.ا ممَّ 

تعاون بني اجلمعية واملؤسسات التعليمية يف ال -5

 جمال الوقاية من املخدرات.

وهذه النتيجة العامة تدل عىل أنَّ مجعية كفى ومجعية 

يتا دوًرا وظيفًيا إجيابًيا جتاه املجتمع يف جمال  تعايف قد أدَّ

ا الدور قد حتدد الوقاية من املخدرات، وأنَّ هذ

باختاذمها ملجموعة من اإلجراءات التخطيطية 

واجلهود التنسيقية مع اجلهات األخرى يف  ةوالتنفيذي

جمال الوقاية من املخدرات. وجاءت تلك النتيجة 

هـ( ودراسة 1435متفقة مع دراسة ابن جديع )

دتا عىل أمهية دور 1435امليزر) هـ(، واللتاِن أكَّ

الوقاية من املخدرات. كام تتفق  اجلمعيات اخلريية يف

مع النظرية الوظيفية التي تنظر إىل اجلمعيات اخلريية 

كنسق أصغر داخل النسق األكرب وهو املجتمع، ومن 

ثمَّ تؤدِّي اجلمعيات دوًرا وظيفًيا مهاًم؛ بإسهامها يف 

تقديم خدمات حيتاجها املجتمع تتمثل يف وقاية أفراده 

ألنساق األخرى، للقيام من املخدرات، وتتعاون مع ا

 بمتطلبات هذا الدور.

 ثاني ا: توصيات الدراسة

متثل مشكلة املخدرات هتديًدا حقيقيًا للمجتمعات 

التي تنترش فيها، حيث تستهدف شباب املجتمع 

وتستنزف ثرواته، وتسبب أرضاًرا جسيمة عىل الفرد 

واملجتمع، ويقوم بتهريب وترويج املخدرات أناس 

رغباهتم يف حتقيق الثراء الرسيع دون  يسَعوَن إلشباع

أي اعتبار، وتقوم اخلطوط األمامية املتمثلة يف  

املؤسسات الرسمية بدور كبري ومهم يف جمال مكافحة 

املخدرات، إالَّ أنَّ هذه املؤسسات ال تستطيع مواجهة 
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مشكلة املخدرات وحدها،  لذلك تأيت الوقاية كجانب 

ب تعاطي املخدرات مهم يف مساعدة األفراد عىل جتن

وختفيف الرضر، فالوقاية خري من العالج. ويف ضوء 

ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، وإجابة عىل 

هل يمكن بلورة بعض "التساؤل اخلامس املتمثل يف 

املقرتحات التي يمكن أْن تعزَز دور اجلمعيات اخلريية 

من فإنَّه يمكن رسم مجلة  "يف الوقاية من املخدرات؟

 حات، وذلك عىل النحو اآليت:املقرت

أظهرت الدراسة أنَّ مجعية كفى ومجعية تعايف  -1

تقومان بدور إجيايب يف جمال الوقاية من املخدرات، كام 

تبنيَّ قلة عدد اجلمعيات اخلريية العاملة يف جمال الوقاية 

 من املخدرات، ولذا ُيويص الباحث:

أ( برضورة التوسع يف إنشاء مثل هذه اجلمعيات يف 

 يع مناطق اململكة.مج

ب( التأكيد عىل أمهية التعاون والتنسيق بني 

اجلمعيات اخلريية العاملة يف جمال الوقاية من 

املخدرات واجلمعيات األخرى العاملة يف جمال الرعاية 

االجتامعية، وصواًل إىل حتقيق مزيًدا من اإلجراءات 

التي تساعد عىل وقاية أفراد املجتمع من املخدرات، 

يام بني الفئات اهلشة املعرضة بصورة كبرية والس

 لتعاطي املخدرات. 

جـ( أْن تتبنى اجلمعيات اخلريية العاملة يف جمال 

الوقاية من املخدرات رؤية إسرتاتيجية موحدة إزاء 

الوقاية من املخدرات، والتنسيق يف ذلك مع مؤسسات 

املجتمع املختلفة، واجلمعيات املتخصصة، واجلهات 

بناء إسرتاتيجية مالئمة للوقاية من  األمنية يف

املخدرات تكون عملية، وهلا أهداف حمددة قابلة 

  للتنفيذ.

د( إنشاء مراكز بحثية داخل اهليكل التنظيمي 

للجمعيات اخلريية هتتم برصد املشكالت االجتامعية 

 التي قد تواجه أرس متعاطي املخدرات.

ية من تبنيَّ من نتائج الدراسة أنَّ املعوقات املاد -2

أهم املعوقات التي تؤثر سلًبا عىل أداء عملها، ومن هنا 

تصبح التوصية بتضافر اجلهود احلكومية والوطنية 

بدعم هذه اجلمعيات مادًيا توصية عىل قدر كبري من 

 األمهية، وذلك بام ييل:

أ( رفع نسبة اإلعانة املقدمة من الدولة للجمعيات 

 املخدرات.اخلريية العاملة يف جمال الوقاية من 

ب( العمل عىل تشجيع املؤسسات ورجال األعامل 

وأفراد املجتمع عىل اإلسهام وتقديم الدعم املادي 

 للجمعيات العاملة يف جمال الوقاية من املخدرات.

جـ( العمل عىل إجياد أوقاف خاصة للجمعيات 

اخلريية من أجل تنمية مواردها األمر الذي يعزز دورها 

يدعم براجمها؛ ومن ثمَّ  من جهة، ومن جهة أخري

يساعدها عيل تنفيذ الربامج واألنشطة اخلاصة يف 

 الوقاية من املخدرات.

د( العمل عىل املدى املتوسط والبعيد عىل تشجيع 

الشباب، وتأهيلهم لالنخراط يف العمل التطوعي، 
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األمر الذي سيشكل دعاًم لإلمكانات البرشية 

 للجمعيات اخلريية. 

هناك نقص يف  أوضحت الدراسة أنَّ  -3

 اإلمكانات البرشية يف اجلمعيات، لذا ُيويص الباحث:

أ( االستفادة من طالب اجلامعات الدارسنَي يف أقسام 

علم االجتامع واخلدمة االجتامعية للعمل التطوعي يف 

اجلمعيات اخلريية العاملة يف جمال الوقاية من املخدرات، 

 واعتبار ذلك جزء من التدريب امليداين.

ورة أْن تقوم اخلطط والربامج الوقائية ب( رض

باجلمعيات عىل إرشاك أفراد من املتعافني من 

املخدرات، والذين يمكن أْن يقوموا بأدوار إجيابية يف 

التوعية من أرضار املخدرات داخل األحياء الذين 

 يسكنون فيها. 

جـ( استقطاب أكرب عدد ممكن من الشباب من 

اخلريي داخل اجلمعيات أفراد األرس املستحقة للعمل 

اخلريية، وإشعارهم بأمهيتهم وقدرهتم عىل اإلنتاج مع 

اإلشادة اإلعالمية هبذه األعامل وإبرازها يف وسائل 

 اإلعالم املختلفة.

أوضحت الدراسة أنَّ مجعية كفى ومجعية تعايف  -4

تنفذاِن العديد من الربامج الوقائية من املخدرات، 

ية من املخدرات ُتويص وألمهية هذه الربامج يف الوقا

 الدراسة بام ييل:

 

أ( إقامة برامج وقائية مستمرة ُتَعد  بتعاون 

اجلمعيات اخلريية مع اللجنة الوطنية ملكافحة 

املخدرات، واملراكز املتخصصة، عىل أْن تكوَن من 

ضمن مهامها تدريب األخصائيني االجتامعيني 

م والنفسيني واملرشدين عىل التعرف عىل مداخل تسه

يف مساعدة املتعاطي للتغلب عىل تلك املشكلة، 

وتبصري أفراد املجتمع بخطورة املخدرات، والعقوبات 

 .املرتتبة عىل جرائم املخدرات

ب( ُيويص بأمهية أْن تتَّبع اجلمعيات القواعد 

 العلمية يف ختطيط برامج مكافحة املخدرات.

جـ( أمهية التكامل بني خمططي ومنفذي برامج 

 ن املخدرات التي تنفذها اجلمعيات.الوقاية م

د( أمهية تقويم الربامج التي تقدمها اجلمعيات 

للكشف عن اإلجيابيات وتدعيمها والسلبيات 

 وتالفيها يف اخلطط املستقبلية.

هـ( رضورة تضمني برامج الوقاية إقامة حلقات 

احلوار والنقاش املبارش أو غري املبارش عن مشكلة 

اجلمعيات توظيف التقنية املخدرات، ويمكن هلذه 

لنرش الوعي بأخطار املخدرات عرب املواقع وأجهزة 

 التواصل االجتامعي.

و( رضورة توجيه برامج الوقاية من املخدرات 

وفق خطط تنموية تتصف بالواقعية ومبنية عىل 

دراسات متخصصة لتعمق الشعور باملسئولية جتاه 

جتمع الوقاية من هذه اآلفة بتعاون كافة مؤسسات امل

 الرسمية واملدنية.
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ز( إنَّ التدخل املبكر الذي حيدد املشكالت قبل 

وقوعها ويضع اخلطط املناسبة من أهم أساليب 

الوقاية؛ لذا ُنويص بالتأكيد عىل تواصل اجلمعيات 

اخلريية مع املدارس واجلامعات ووسائل اإلعالم، 

وتنفيذ برامج توعوية وقائية عن أرضار املخدرات، 

 ذج ملا سببته من أرضار ومشكالت.وعرض نام

ح( إنَّ الرتبية السليمة واهلادفة تشكل أنجع السبل 

للوقاية من املخدرات؛ لذلك فعىل اجلمعيات اخلريية 

القيام بتشجيع األرس عىل تربية أبنائها تربية صحيحة 

قائمة عىل أساس الدين اإلسالمي احلنيف، والسنة 

 محايتهم، والكشف النبوية الرشيفة، والقيام بدورها يف

 املبكر لتعاطي أحد أفرادها.

بّينت الدراسة أنَّ هناك تنسيق وتعاون بني  -5

اجلمعيات واملؤسسات األخرى املعنية بمكافحة 

د الدراسة عىل أمهية  املخدرات، وعىل ذلك تؤكِّ

التعاون والتنسيق مع املؤسسات املجتمعية األخرى يف 

 جمال الوقاية من املخدرات.

ية موضوع الدراسة، ولعدم وجود نظًرا ألمه -6

دراسات كافية عنه كام سبق بيانه، وحتى ُتدرس دراسة 

شاملة ومن مجيع جوانبه، فإنَّ الباحث يقرتح إجراء 

املزيد من الدراسات والبحوث املستقبلية عن 

  اجلمعيات اخلريية ودورها يف الوقاية من املخدرات.
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