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 " دور المؤسسات التربوية في الوقاية من المخدرات " المدرسة أنموذجا

nasreenalsharky@yahoo.com 
 المستخمص 

يرمي البحث التعرؼ عمى دور المؤسسات التربوية في الوقاية مف المخدرات حيث تتسارع متغيرات و متطمبات    
يتعاظـ دور المؤسسات  إذالعصر الحالي، ومع انتشار وسائط ووسائؿ االتصاؿ الحديثة التي ال تحدىا حدود ، 

التعميمّية ، وتبرز أىميتيا الجمّية في تشكيؿ وبناء و حصانة النشء مف كؿ خطر يحيط بيـ ومف كؿ آفة تيدد 
ف كاف تحصينيـ ووقايتيـ مف اآلفات والمخاطر يعتبر ميّمة مختمفة عف الدور  حياتيـ ومف كؿ تحدي يواجييـ ، وا 

لتي تتضمف المادة العممّية والمعرفّية ، وقد توصمت الدراسة إلى نتائج ومنيا، الرئيس والوظيفة األساسية لمتعميـ وا
ضعؼ البرامج الوقائية في مدارس التعميـ عامة وقمة الفائدة فييا حوؿ الوقاية مف المخدرات،اقتصار البرامج الوقائية 

لقميمة، اما التوصيات التي توصمت ألييا عمى األساليب التقميدية في النشرات الحائطية والمحاضرات الدينية والزيارات ا
الدراسة ومنيا، اختبلؼ سف اإلدماف عند التبلميذ ، كذلؾ يختمؼ نوع اإلدماف مف أنواع المخدرات ألخرى ، لذا في 
ىذه الحالة نؤكد عمى الباحثيف دراسة موضوع سف الطالب ووضع برنامج ووضع طرؽ العبلج ، أي يؤخذ السف 

 الثقافية والوسط االجتماعي بعيف االعتبار لدى دراسة حاالت اإلدماف .والمرحمة التعميمية و 

The role of education institutions in the prevention of drug school model 

Dr. Nasreen Jawed Sharqi 

Abstract  

      The research aims to identify the role of educational institutions in the prevention of drugs 

as the variables and requirements of the current era are accelerating and with the proliferation of 

modern means and means of communication that are not limited by the limits of the role of 

educational institutions and their obvious importance in the formation, building and immunity 

of young people from every danger surrounding them and from every challenge they face 

,although immunization and prevention of pests and risks is a different task from the main role 

and the basic function of education , which includes scientific and cognitive material has 

reached the study to the results ,including the weakness of preventive programs in public   

schools and the lack of interest on the prevention of narcotics, preventive programs are limited 

to traditional methods in the publications ,religious lectures and few visits . 

  The recommendations of the study ,including the age of addiction to students ,also vary the 

type of addiction of drugs to others, so in this case we emphasize the researchers studying the 

subject of the age of the student and the development of the program and the development of 

methods of treatment, ie ,taking ,the age and the educational status ,to be considered in the study 

of cases of addiction. 
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 الفصل األول
 مشكمة البحث

ية رسمية ىدفيا تقديـ الرعاية إف المدرسة ،ىي المؤسسة التربوية الثانية والتي تأتي بعد األسرة، وىي مؤسسة تربو     
لؤلطفاؿ ومساعدتيـ عمى تحقيؽ أىدافيـ وحؿ مشكبلتيـ المختمفة، ويتـ فييا زيادة المستوى الثقافي والعممي لؤلطفاؿ، 
كما إنيا تحدد سموكياتيـ وانضباطيـ السموكي بشكٍؿ منظـ ومدروس، ويتعمـ فييا األطفاؿ جميع الحقوؽ والواجبات 

عض المواقؼ الجدية، كما أّنيا ترشدىـ إلى طريقة اختيار حياتيـ المينية وتخصصاتيـ وطرؽ التصرؼ في ب
 (.  ٖ:  ٕٚٔٓالدراسية، وميوليـ الفني واألدبي ) كامؿ ، 

مع تسارع متغيرات و متطمبات العصر الحالي، ومع انتشار وسائط ووسائؿ االتصاؿ الحديثة التي ال تحدىا حدود   
لتعميمّية ، وتبرز أىميتيا الجمّية في تشكيؿ وبناء و حصانة النشء مف كؿ خطر يحيط بيـ ،يتعاظـ دور المؤسسات ا

ف كاف تحصينيـ ووقايتيـ مف اآلفات والمخاطر يعتبر ميّمة  ومف كؿ آفة تيدد حياتيـ ومف كؿ تحدي يواجييـ ، وا 
ّية والمعرفّية ، إال أف عممية الوقاية مختمفة عف الدور الرئيس والوظيفة األساسية لمتعميـ والتي تتضمف المادة العمم

والحصانة أصبحت في يومنا الحاضر ال تقؿ أىمية عف عممية إكساب المعرفة، بؿ أصبحت ميمة موازية لميّمة 
ووظيفة التعميـ. وفي حالة الحديث عف المخدرات كآفة خطيرة وفتاكة ،عمؿ مروجوىا عمى ترويجيا بيف النشء ، فإّف 

تقتصر عمى الشخص المدمف وحده ، إنما تتعداه لغيره مف المحيطيف بو كأسرتو وأقرانو وأصدقاءه  خطورة ىذه اآلفة ال
 (. ٚ:  ٕٚٔٓ) كامؿ ، 

إف مشكمة تعاطي المخدرات أو الترويج ليا في البيئة التعميمية ، ومنيا المدرسة ، يعني انييار مؤسسات التعميـ ،    
والحضارّية عالية جدًا ،إضافة لمتحديات التي تحيط بطبلبنا وطالباتنا فبلبد  وىو أمر كمفتو االقتصادّية واالجتماعّية

عداد البحوث والدراسات و الخطط الوقائية والبرامج النوعية والتثقيفية التي تيدؼ كؿ مف  مف مواجية ىذه الظاىرة وا 
قاية أبنائنا وتحصينيـ وتزويدىـ الطالب وأسرتو في ضوء آليات تتوافؽ مع االحتياجات الفعمية والتحديات القائمة لو 

 (.  ٚ:  ٖٕٔٓبأدوات وأساليب تمكنيـ مف التصدي لموقوع في براثف تمؾ اآلفة أال وىي المخدرات ) نياري ،
تعد مسؤولية التصدي لظاىرة التعاطي لممخدرات واالعتماد عمى المخدرات أمر تقع مسؤولية عمى كاىؿ جميع    

أنظمة المجتمع وفي مقدمتيا التربية ) المدرسة ( ، فقد تزايدت الدعوة إلى ضرورة قياـ المدرسة بدور أكثر فاعمية في 
يد مف الدوؿ مثؿ الواليات المتحدة وفرنسا والمممكة المتحدة مواجية مشكمة المخدرات ، وبناء عميو فقد قامت العد

واستراليا والفمبيف باستخداـ المدرسة سبلحًا ضد المخدرات ، وذلؾ مف خبلؿ وضع برامج ومشروعات تعميمية 
،  الوقاية مف الدرجة األولى.ٔ -تستيدؼ المكافحة بجميع جوانبيا وترتكز عمى ثبلثة أنواع مف التربية الوقائية :

 . وىدفيا منع حدوث المشكمة
الوقاية مف الدرجة .ٖ . .الوقاية مف الدرجة الثانية ، وىدفيا التدخؿ المبكر لمقضاء عمى الظاىرة عند بداية حدوثيإ

 (.  ٜ:  ٕٛٓٓالثالثة ، وىدفيا إيقاؼ تقدـ المشكمة أو تقميؿ تفاقميا ) إصدارات ، 
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 وُجَنح جرائـ مف أو تسببيا عنيا ينتج ومما المخدرات، انتشار ظاىرة مف نيلتعا اليـو اإلنسانية المجتمعات إفف لذا  
 التفكير، عف والجسدية، والنفسية، وطاقاتو العقمية، اإلنساف قدرات وتعطؿ المجتمع، أفراد سبلمة تيدد ومخاطر
 دوؿ معظـ في متنامية بصورة الظاىرة ىذه تنتشر حيث أخرى، مف انحرافات عنيا ينشأ عّما فضبًل  واإلنتاج، والعمؿ،
 مجتمعية ظاىرة المخدرات إدماف مشكمة وتشكؿ .والثقافية واالجتماعية، االقتصادية، أوضاعيـ اختبلؼ عمى العالـ
 تعاطي عمى اإلقباؿ تزايد عمى الدولية والبيانات اإلحصاءات تدؿ إذ .والمجتمع واألسرة الفرد عمى المدمرة آثارىا ليا

 وفؽ عممي بأسموب عمييا القضاء أو الظاىرة ىذه مف الحد أجؿ مف الجيود، تضافر يتطمب الذي المخدرات، األمر
فئة  عمى األكبر الخطر يشكؿ أنو إال المجتمع قطاعات أغمب يشمؿ يكاد التعاطي ىذا عممية مدروسة. إف  خطة

 أف مف غيرىـ، المخدرات لتعاطي تعرًضا أكثر الطمبة أف ( ٜٜٛٔوالرندي)  نوفؿ دراسة تؤكد حيث الشباب،
 بالنسبة األوليات مقدمة في يأتي أف يجب بالشباب االىتماـ فإف ىنا ومف بيف الشباب، انتشاًرا أكثر المخدرات

 (. ٗ:  ٕٕٓٓ() حافظ ،  ٔٔ،  ٕ٘ٓٓلمؤسسات الدولة ) أبو العزائـ ،
 لوحظ أنو إال المختمفة، والمؤسسات التربوية الظاىرة ىذه مقاومة في النجاح بيف الوثيقة العبلقة مف الرغـ عمى  

 عمى والوقوؼ الظاىرة، ىذه معالجة في العربي واإلسبلمي العالـ في خصوًصا المؤسسات ىذه جانب مف قصور
 الذاتية العوامؿ بناء في والنجاح محاصرتيا، وعوامؿ وبأخطارىا، بيا، لنشر الوعي الناجحة والطرؽ انتشارىا أسباب
 ونفسيًّا، صحيًّا، السمبية المخدرات آثار عنيا،ومعرفة لبلبتعاد الطمبة شريحة وىي المجتمع في شريحة أكثر لدى

 إنيا بؿ المجتمع ، منيا يعاني التي المشكبلت أصعب مف المخدرات اإلدماف عمى ظاىرة وتعد واقتصاديًّا. واجتماعيًّا،
مجتمع المدارس)أبو  في خاصة بذاتيا، قائمة اجتماعية مشكمة إلى طارئة ظاىرة مف األخيرة السنوات في تحولت

 .(  ٙٔ:  ٕٙٓٓإسماعيؿ، 
والف الباحثة لـ تجد أي بحث يشير إلى االىتماـ بالوقاية مف المخدرات داخؿ المدارس ، وفي العممية التربوية مف    

والفرد ،كذلؾ تأىيمو في  خبلؿ توجيييـ في المدرسة وتعريفيـ بمدى خطورة اإلدماف عمى المخدرات عمى المجتمع
كيفية جعمو فردا صالحا في المجتمع ،وكيفية جعؿ المجتمع خاليا مف اإلدماف.وخاصة نحف في مرحمة البناء الجديد 

 نحو التطور ولمواكبة التطورات التي حصمت وتحصؿ في المجتمعات المتحضرة ومنيا المجتمع العراقي .
 أهمية البحث 

سع ىي كؿ جيد مبذوؿ مف أجؿ إحداث تغيير مرغوب فيو في سموؾ إفراد المجتمع ، وأف التربية في معناىا الوا   
أساليب التربية السميمة التي يتعرض ليا الفرد تشكؿ حصنو الواقي مف الوقوع في براثف األمراض االجتماعية المختمفة 

المسولة التي أوكؿ إلييا المجتمع كتعاطي المخدرات ، فإف ذلؾ يعني أف المدرسة بصفتيا إحدى المؤسسات التربوية 
عدادىـ ، وباعتبارىا اإلطار الثاني بعد األسرة الذي يكتسب منو األبناء قيميـ ومثميـ وأنماط سموكيـ ،  تربية األنباء وا 
تستطيع أف تتخذ مف اإلجراءات وتعد مف البرامج ما يكفؿ وقاية األبناء مف الوقوع في شرؾ التعاطي واإلدماف عمى 

ت ، وقياـ المدرسة بدور فعاؿ في ىذا المجاؿ ال يمكف أف يتـ بحاؿ مف األحواؿ ،إال بوجود نوع مف التنسيؽ المخدرا
 (.    ٖ:  ٕٛٓٓتفاقميا ) إصدارات ،  المستمر بينيا وبيف وسائط التنشئة االجتماعية في المجتمع
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نشئة التبلميذ بشكؿ التقميدي او الحديث ، مع بداية كؿ قرف مف الزمف ، مازالت المدرسة تعد القاسـ األعظـ في ت   
الف التعميـ في المدرسة يعد قيمة جوىرية بالنسبة لكثير مف التبلميذ، وال يمكف تعويضو ليـ الف المدرسة تمبي 
احتياجات الحاضر والمستقبؿ وتقـو بدور محوري في حياة وتعمـ التبلميذ في الوقت الحاضر ، بما تغرس فييـ مف 

مواطنيف قادريف عمى مواجية كؿ المشكبلت التي قد تواجييـ في المستقبؿ ، ولممدارس أيضا مسؤولية مياـ تجعميـ 
تشكيؿ مستقبؿ تبلميذىا ،إذ ذكر بارث وىو احد الباحثيف في مجاؿ التعميـ " إف المدرسة ىي ذات أربع حوائط 

 (.  ٜٕ: ٕٕٔٓيشكموف إطارا يحيط بالمستقبؿ" ) محمود ،
والمدرسة تمعب العمـ دورًا ىامًا في توسيع آفاؽ ومدارؾ اإلنساف، فقد قيؿ قديمًا أف العمـ نور، إذ أنو يخرج اإلنساف   

مف ظممات الجيؿ إلى نور الحقيقة والمعارؼ، وتتنوع األماكف التي يتمقى فييا اإلنساف العمـ والتعميـ، ومف ىذه 
المؤسسة التعميمية التي تزود الطمبة مف األطفاؿ صغارًا وكبارًا حسب  األماكف المدارس، وتعرؼ المدرسة عمى أنيا

، والرياضيات،  المرحمة العمرية بالتربية والعمـ، حيث تكوف عبارًة عف مبنى يتعمـ فيو التبلميذ القراءة، والكتابة، والعمـو
 ( .  ٘:  ٕٛٔٓوالمغات، والتاريخ وغيرىا مف المواد التعميمية ) أبو حسف ، 

فالمدرسة ىي الوسط الذي ينمو فيو التبلميذ خارج األسرة و يمضوف فيو اغمب يوميـ،والمدرسة ليا رسالة تربوية    
تيدؼ إلى ما ىو اشمؿ و أوسع مف مجرد التعميـ وتحصيؿ المعرفة، إذ تكوف أىـ أىدافيا ىي تكويف الشخصية 

عداده ليكوف مواطنا صالحا،ورعاية نموه ا لبدني والذىني والوجداني واالجتماعي في آف المتكاممة لمتمميذ وا 
 (.ٙٛ:  ٜٗٚٔواحد)مغاريوس، 

ـَ والثّقافة، كما احتاَج     إذ يعد ظيوُر المدرسة مع احتياُج اإلنساف مع َتطّوِر الحياة إلى َمكاٍف َيتعّمـ فيو صغاره العم
ألف ينوَب عنو أشخاٌص آخروف أكثر كفاءًة وخبرًة وتفرُّغًا ألداء ىذه الميّمة، ومف ُىنا بدأت الَمدارس بالّظيور 

 (.  ٔ: ٕٛٔٓات الُمجتمعات ومؤّسسة ميّمة ال غنًى عنيا.) مشعؿ ،وتطّورت لُتصبَح مف أىـّ ُمرتكز 
أف دور المدرسة في التنشئة االجتماعية ،فيي تقـو بتنشئة طبّلبيا عمى الّصعيد االجتماعي، وذلؾ مف خبلؿ    

يـ في حّؿ .تسييؿ السُّبؿ ليـ ومساعدتٕ.تقديـ الّرعاية االجتماعّية والّنفسية لمطبّلب. ٔ -مجموعة مف األمور:
اعتماُد  ..ٖمشاكميـ المدرسّية واألسرية عبر وجوِد مرشٍد نفسّي واختصاصي اجتماعي ضمف الكادر العامؿ فييا 

.تعميـ الّطبلب طرَؽ التحّكـ في االنفعاؿ وضبط ٗ  .وسائؿ تدريٍس ُمتمّيزة؛ إذ ال يجُب االعتماد عمى أسموب الّتمقيف
.الّتعامؿ مع الّطالب بصورٍة كاممٍة دوف إىماٍؿ ألّي جانٍب مف ٘مواىبيـ .  الّسموؾ وُسبؿ تحقيؽ أىدافيـ واكتشاؼ

غفاؿ الجانب الترفييي والعقمّي، أي عمييا االىتماـ  جوانبو، فميس مف الجّيد الّتركيز عمى الجانب األكاديمي مثبًل وا 
طرؽ التّفكير العممي، وخمُؽ جّو التنافس  .َتعميـ الطبلبٙبتنشئة الطبّلب عقميًا وجسديًا واجتماعيًا وفكريًا ونفسيًا . 

.تعميـ الّطبلب طرَؽ كسب العادات الصحّية السميمة ليتمّكنوا مف الُمحافظة عمى صّحتيـ وتجّنب األمراض. ٚبينيـ. 
اـ .االىتمٜالّتركيُز عمى الطبّلب ال عمى المناىج الدراسية فقط، إذ إّف الطبّلب ىـ محوُر وأساس العممية التربوية.  .ٛ

ـُ بأف  .ٓٔبالجانب العممّي لممناىج باإلضافة لمجانب الّنظري، ليستطيع الطبّلب ربط المادة العممية بواقعيـ.  االىتما
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يكوف جّو المدرسة شبييًا باألجواٍء األسرّية، مف خبلؿ خمِؽ العبلقات الجّيدة بيف كافة أعضاء الييئة التدريسية 
توظيُؼ اختصاصي اجتماعّي واختصاصّي نفسي  .ٔٔسبة لمنقاش والحوار. واإلدارية والطبلب، وتوفير أجواٍء منا

ضمف الكادر العاِمؿ في المدرسة، لُمتابعة الطبّلب وحّؿ مشاكميـ الُمختمفة؛ كمشكبلت العنؼ، والعزلة االجتماعية، 
ـُ بمراعاة الفروؽ الفردّية بيف الطبّلب .  .ٕٔوانخفاض الّتحصيؿ الدراسي.  المعّمميف بشكٍؿ جّيد  .إعدادُ ٖٔاالىتما

 .ٗٔعبر إخضاعيـ لدوراٍت وورٍش تدريبية ليكونوا قادريف عمى الّتعامؿ مع كافة الّطبلب باختبلؼ بيئاتيـ وثقافاتيـ. 
 ٔ:  ٕٛٔٓ( ) موضوع ، ٗٔ:  ٕٙٓٓإعداد الطبّلب لتمكينيـ مف ُمواجية المواقؼ االجتماعّية الُمختمفة )محمد ، 

– ٖ .) 
درسة في الوقاية مف اإلدماف ىو دور فعَّاؿ لموقاية منو،ابتداء مف المرحمة االبتدائية والمتوسطة، يعد  دور الم   

والسيما في المرحمة الثانوية حيث ينتشر استخداـ المخدرات،بيف فئة الشباب ،الذيف ىـ أكثر عرضة لئلدماف ، ولذلؾ 
.ممارسة الرياضة التي تساعد عمى ٔ -ف طريؽ :يقع عمى مثؿ ىذه المدارس دور ىاـ لموقاية مف اإلدماف وذلؾ ع

أف يرفض  نسافاإلبناء الشخصية، وتخمؽ في الطالب روح الثقة بالنفس والتحدي لممعوقات، وتقوي اإلرادة فيستطيع 
االىتماـ باألنشطة الثقافية الخاصة باإلدماف مثؿ الرسـو المتحركة، ومجبلت الحائط، وكممات  -ٕاألمور الخاطئة. 

الصباح في اإلذاعة المدرسية والتي تتناوؿ موضوع اإلدماف مف جوانبو المختمفة في رسائؿ قصيرة سريعة، وكذلؾ 
ة مثؿ الرحبلت والحفبلت التي تستغؿ الطاقات في أمور مفيدة، وتبرز قدراتيـ األنشطة الفنية واالجتماعية والترفييي

.التوعية مف خبلؿ المناىج المدرسية، وأيًضا عف طريؽ عقد الندوات ٖوتميزىـ، وتساعدىـ عمى اكتشاؼ مواىبيـ. 
ومات الصحيحة عمى الثقافية لتوعية الطمبة وتبصيرىـ بقوى الشر التي تستيدؼ تحطيـ الشباب ، وتحصينيـ بالمعم

طريقة "اعرؼ عدوؾ" مع االلتزاـ بالمصداقية والبعد عف التيويؿ أو التيويف، وأيًضا عقد حمقات حوار مع اآلباء 
تنظيـ حمقات دراسية لؤلخصائييف االجتماعييف والمعمميف عف كيفية  ٗلتبصيرىـ بالمشاكؿ التي تقابؿ أبناءىـ. 

. يمكف ألطباء المشاركة في النصح ، بالمدارس اكتشاؼ حاالت ٘بلج. اكتشاؼ الحاالت المبكرة وتوجيييا لمع
اإلدماف وذلؾ بتوجيو األسئمة غير المباشرة لمطمبة الذيف يأتوف إلييـ ويشتبيوف فييـ، فمثبًل يسألونيـ: ىؿ يوجد في 

.تكويف مجموعات ٙاألسرة إنساف يتعاطى بعض المواد المخدرة..؟ ىؿ يعـز عميؾ أحد الزمبلء بالمخدرات..؟ الخ. 
مدرسية لمكافحة اإلدماف، وتتمقى ىذه المجموعات التدريبات المناسبة الكتشاؼ الحاالت المبكرة، ويمكف أف تشمؿ 
بعض الطمبة الذيف سقطوا في براثف اإلدماف وتـ عبلجيـ وشفائيـ، فالطمبة ليـ إمكانية اختراؽ صفوؼ زمبلئيـ 

قناعيـ في بدء رحمة  العبلج، وال سيما إف الطمبة المعافيف مف اإلدماف يشكموف المثاؿ العممي ومعرفة أحواليـ، وا 
.االىتماـ بحاالت اليروب والتغيب عف المدرسة، واالستفسار عف األسباب التي أدت إلى ذلؾ ٚالناجح أماـ اآلخريف. 

خطار أولياء األمور حتى تكوف ليـ المشاركة الفعَّالة في مبلحظة أبنائيـ )نوفؿ ،  ( )موقع األنبا تكبل  ٕٔ:  ٕٛٓٓوا 
 ،ٕٓٓٛ  :ٜ   .) 
قد يعتقد البعض أف ىناؾ تكمفا في الربط بيف موضوع الصحة النفسية وبيف المدرسة كمؤسسة ىدفيا األساسي ىو    

التعميـ ونمو خبرات التبلميذ المعرفية بالذات ، إف العبلقة بيف الصحة النفسية وبيف ما يجري في المدرسة عبلقة جد 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_426.html
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ة ،واف تفصيبلت حياة التبلميذ داخؿ المدرسة حافمة بالخبرات التي توثر إيجابا أو سمبا عمى الصحة النفسية وثيق
ليوالء التبلميذ، لذا يتبيف لنا إف ىناؾ عبلقة وثيقة متبادلة بيف الصحة النفسية مف جانب وبيف دور المدرسة مف 

 ( .  ٘ٛ – ٗٛ:  ٜٗٚٔجانب آخر) مغاريوس ، 
نشائية بالدرجة األولى ، ثـ ىي وظيفة عبلجية في إف وظيف     ة الصحة النفسية في المدرسة ، ىي وظيفة وقائية وا 

  -بعض الحاالت الخاصة .ومف أىـ ما تيدؼ إليو الصحة النفسية بالنسبة لممدرسة ما يأتي :
 .تصحيح انحرافات السموؾ وعبلج التبلميذ مف الحاالت المرضية وحاالت اإلدماف .ٔ
 يؿ اتجاىات التبلميذ بما يساير فمسفة المدرسة التربوية ..تعدٕ
 .مواجية الحاجات النفسية االجتماعية لمتبلميذ.ٖ
 (. ٚٛ: ٜٗٚٔ.تييئة عبلقات وظروؼ أكثر مناسبة لمنمو السوي لمتبلميذ ) مغاريوس ، ٗ
سة في تعميـ الوقاية مف ييتـ البحث الحالي في تسميط الضوء عمى دور المدر  -أما تحديد أىمية البحث فيي:   

  -اإلدماف عمى المخدرات :
.أنو يتناوؿ إحدى القضايا التربوية اليامة والتي تتمثؿ في ضرورة االىتماـ بوقاية المدرسة مف اإلدماف بشكؿ خاص ٔ

 ، والمجتمع بشكؿ عاـ.
والمستقبؿ لموقاية مف .قد يسيـ البحث في إطبلع صانعي القرار التعميمي عمى مدى إمكانية إعداد خطط لمحاضر ٕ

 خطر المخدرات في المجتمع وفي التعميـ في جميع مراحمو .
.قد تساعد الدراسة القائميف عمى مؤسسات الرعاية االجتماعية ، والمنظمات في العمؿ سوية مع المدرسة في الحد ٖ

 مف ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات. 
 إلدماف عمى جميع أنواع المخدرات..فتح المجاؿ أماـ إجراء بحوث ودراسات أخرى حوؿ اٗ
.تقديـ توصيات ومقترحات قد تسيـ في المساعدة في تحسيف ظروؼ المدمف عمى المخدرات في محاولة إلرجاعو ٙ

 إلى التعميـ والمدرسة و في مواصمة التعميـ لمراحؿ متقدمة .
  -ييدؼ  البحث إلى :     -:هدفا البحث  
 التربوية في الوقاية مف المخدرات " المدرسة أنموذجا ". التعرؼ عمى أىمية " دور المؤسسات-
 تقديـ  تصور مقترح دور المؤسسات التربوية في الوقاية مف المخدرات" المدرسة أنموذجا". -

 يتحدد البحث الحالي بػ )األدبيات ، والدراسات السابقة ( .    -:  حـدود البحث
  -:تحديد  المــصطمحـات  
  -دور  :-

(انو)تصرفات سموكية مألوفة في مواقؼ اجتماعية معينة،مثؿ :دور التمميذ،ودور األستاذ(. ويعرفو ٜٕٓٓاىيـ)عرفو إبر 
 (. ٓٓٙ:  ٜٕٓٓأيضا )االىتماـ بمشكبلت وحاجات الطبلب () إبراىيـ ، 

 -المؤسسات التربوية :-
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 اإلعبلـد تربويا وعمميا ،كوسائؿ ( أنيا"تمؾ المؤسسات التي تحمؿ عمى عاتقيا تربية الفر  ٜٕٓٓعرفيا إبراىيـ ) 
 (. ٚٗٛ:  ٜٕٓٓواألسرة والسياسة ") إبراىيـ ، 

("ىي مصطمح يطمؽ عمى تنمية الشخصية وصقميا مف جميع النواحي االجتماعّية، والنفسّية، ٕٙٔٓعرفيا شريـ)
عمى جية واحدة أو مؤسسة والعقمّية، بما يتناسب مع قيـ الجماعة التي يعيش فييا الفرد، وىو مصطمح كبير ال يعتمد 

عممية التربية ىي عممية استمرارية وتكاممة تظّؿ  .بعينيا بؿ يتـّ حيثما ُوجد متعّمـ ومعمـ وموقؼ تفاعمي بيف الطرفيف
مستمّرة باألخذ والعطاء بيف الفرد ومحيطو، وتبدأ التربية منذ والدة الطفؿ وتستمّر معو طيمة حياتو، وقد تـّ إيجاد 

المجتمع ُتعنى بعممية التنشئة السميمة لؤلفراد ُيطمؽ عمييا "مؤسسات التنشئة االجتماعية"، وأىـّ ىذه  مؤسسات مف قبؿ
 (. ٔ:  ٕٙٔٓالمؤسسات ىي األسرة والمدرسة إضافة إلى أقراف الفرد ووسائؿ اإلعبلـ ") شريـ ، 

كاف أو موقع يتـ فيو التقاء فئات (إف"المؤسسة التعميمّية المؤسسة التعميمّية ىي عبارة عف مٕٙٔٓوعرفيا كامؿ) 
مجتمعّية مختمفة األعمار، ويتـ فييا تعميميـ وتزويدىـ بالكثير مف المعمومات المختمفة حسب نوع ىذه المؤسسة 
التعميمّية،وتتكوف ىذه المؤسسة التعميمّية مف أعضاء الييئة التدريسّية أو المعمموف،والطبلب،وأولياء األمور،والييئات 

فييا،ويقـو الطبلب بالبقاء في ىذه المؤسسة لتمقي العمـ لفترات زمنّية معّينة،تعتمد ىذه الفترة أيضًا عمى نوع اإلدارّية 
المؤسسة التعميمّية، فيناؾ العديد مف أنواع المؤسسات التعميمّية مثؿ رياض 

 (.  ٖ:  ٕٙٔٓاألطفاؿ،والمدارس،والمعاىد،والكميات،والجامعات) كامؿ ، 
   -الوقاية :-

( يقصد بيا "البرامج المقدمة في المدرسة مف ندوات وورش عمؿ ونشرات تعريفية وسجبلت ٕٕٔٓعرفيا الجيني) 
 (. ٜ،  ٕٕٔٓوزيارات ") الجيني ، 

 مرضمف  الصحة(.وىي "طبيًا الوقاية تعني أي نشاط يؤدي إلى إنقاص والحد مف اعتبلؿ  ٕٚٔٓعرفيا ويكيبديا) 
 -يتـ تقسيـ ىذا المفيـو إلى ثبلثة مستويات مف الوقاية؛ وقاية أولية، ثانوية ومستوى ثالث وىي : .الوفاةمعيف أو 

واليدؼ  . مجموعة أنشطة تعمؿ عمى تعزيز الصحة لغالبية السكاف .الوقاية األولية تتجنب حدوث مرض معيف .ٔ
ضد  التطعيـمؿ عمى خفض معدؿ ظيور مرض مف األساس . يتـ عبر عده أساليب مثؿ مف الوقاية األولية ىو الع

  .، وغيرىا أو التوعية اإلعبلمية مثبلً  الجدريوضد  شمؿ األطفاؿالكوليرا مثبل ، وضد 
وىذا يزيد مف فرص التدخؿ لموقاية مف تطور المرض  الوقاية الثانوية تيدؼ إلى االكتشاؼ المبكر لممرض . .ٕ

وىذا المستوى يدؿ عمى فشؿ المستوى األوؿ ألف المرض لـ يتـ تجنب ظيوره مف األساس . وىنا يتـ  .وأعراضو
العمؿ عمى العبلج عبر وسائؿ مف أىميا توفير الوصوؿ السريع إلى المستشفى لممصاب ، بحيث ال تتفاقـ حالتو ، 

  .ذبحة صدريةأو  سكتة دماغيةلة فثمما في حا
الوقاية مف الدرجة الثالثة تحد مف األثر السمبي لممرض الموجود أصبًل عف طريؽ إعادة وظيفة العضو والحد مف  .ٖ

ويتـ ىنا الحد مف األثر السمبي الناجـ عف عدـ العودة لمحالة الطبيعية كاممة بعد  .المضاعفات المرتبطة بالمرض

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%AA%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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العمؿ في ىذا المستوى الرعاية النفسية والتواصؿ االجتماعي واالندماج في نشاطات عممية جراحية ما . ومف أمثمو 
 . مجتمعية

( إنيا"المخدرات ىي مواد نباتيو أو كيميائية ليا تأثيرىا العقمي والبدني عمى مف ٕٔٔٓعرفيا الديف ) -المخدرات:
إلى حالو مف اإلدماف والتعود عمييا  يتعاطاىا ، فتصيب جسمو بالفتور والخموؿ وتشؿ نشاطو وتغطي عقمو وتؤدي

  ( . ٜٔ:  ٕٔٔٓبحيث إنو لو أمتنع عنيا قميبًل فسد طبعو وتغير حالو وساء مزاجو") الديف ، 
( إنيا "كؿ مادة أو مستحضر يستخدـ مف قبؿ الطبلب أو تعرضوا لو بالممارسة أو التغرير ٕٕٔٓعرفيا الجيني)

خدامو أو تعاطيو أو ترويجو ويجـر عميو الشرع والقانوف")الجيني ، صدر بحقو )المخدر( تحذير رسمي يمنع است
ٕٕٓٔ  :ٜ .) 

(" يتـ تعريؼ المخدرات بناًء عمى التعريؼ العممي بأنو عبارة عف مواد كيميائية تتسبب في ٕ٘ٔٓعرفيا صافي ) 
ى أنيا مواد تتسبب في تسمـ غياب الوعي لمتناوليا مع تسكيف اآلالـ، ومف الناحية القانونية يتـ تعريؼ المخدرات عم

نتاجيا  الجياز العصبي واإلدماف وفقداف متناوليا التواصؿ مع المحيطيف بو، األمر الذي جعؿ القانوف يمنع زراعتيا وا 
 (. ٕ:  ٕ٘ٔٓوحتى تداوليا، وال يتـ استعماليا إال بترخيص وتحت الرقابة األمنية )صافي، 

 -المدرسة :-
ؤسسة تربوية تعميمية قد تكوف حكومية أو خاصة ، وتيدؼ إعداد التبلميذ عمميا (إنيا "مٜٕٓٓعرفيا إبراىيـ )

واجتماعيا وأخبلقيا ، وتعمؿ عمى مساعدتيـ في مواجية ظروؼ الحياة ومتطمباتيا ، حاليا ومستقببل ) إبراىيـ ، 
ٕٜٓٓ  :ٜٛٓ .) 

رس الشيء يعني جزَّأُه، وَدَرس الكتاب يعني المدرسة" مصدر ومشتقة مف الفعؿ الثبلثي َدَرَس، ود"مفيـو المدرسة لغًة 
كّرَر قراَءَتو لَيحَفظو ويفَيمو، ودرس الدرس يعني جّزأ الدرس لَيْسُيؿ تعّمُمو عمى أجزاء، وُيقاؿ درس القمَح أي َطَحَنُو، 

 ( ٖ:  ٕٙٔٓوُيقاؿ فبلٌف مف مدرسِة فبلف يعني ذلؾ أّنو عمى رأيو ومذىبو) العبادي ، 
صطبلحًا ىي مكاف الّتعميـ والّتدريس، فالمدرسة مؤسسٌة أّسسيا وأنشَأىا المجتمُع بيدِؼ تربيِة وتعميـ مفيـو المدرسة ا

كماؿ المسيرة التعميمّية، فالمدرسة ىي المبنة  مف يشترؾ فييا، ففي بداية كّؿ عاـٍ دراسّي يدخؿ فوٌج جديٌد لمتعّمـ وا 
ـَ والتطّوَر والحضارة) العبادي ،  األساسّية في المجتمع لخمؽ أجياٍؿ َتنَيُض باألّمة  ( . ٖ:  ٕٙٔٓوتواِكُب العم

("ىي المؤسسة الثانية التي تمعب دورًا كبيرًا في تنشئة الطفؿ، ففييا يتعامؿ الطفؿ مع أكثر مف  ٕٙٔٓعرفيا شريـ ) 
بيا مف أجؿ التواصؿ فئة متمثمة بالمعمميف والزمبلء في الصؼ وبالتالي يزداد نشاطو االجتماعي والميارات التي يكتس

معيـ، فتقـو المدرسة إذف بتوسيع دائرة الطفؿ االجتماعية مف خبلؿ التقائو بالرفاؽ ومشاركتيـ المعب والتدريس، 
ويتعّمـ قيمًا وميارات جديدة لمتواصؿ الفعاؿ القائـ عمى احتراـ آرائيـ واالستماع لآلخريف عند التحدث وغيرىا مف القيـ 

يا خبلؿ تعاممو مع المجتمع الخارجي، ويمكف أف نجمؿ واجبات المدرسة فيما يتعّمؽ بدورىا واالتجاىات التي يعكس
مراعاة قدرات الطفؿ العقمية والجسدية في  .مساعدة الطفؿ عمى حؿ المشكبلت التي تواجيو :في تنشئة الطفؿ بالتالي

 (. ٖ:  ٕٙٔٓمراحؿ العمرّية ) شريـ ، تقديـ اإلرشاد الميني والتربوّي لمطبلب في مختمؼ ال .العممية التعميمية
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تعميمية يتعمـ فييا التبلميذ الدروس بمختمؼ العمـو وتكوف الدراسة بيا عدة  مؤسسة("ىي ٕٛٔٓوعرفتيا ويكيبديا)
ة أو اإلعدادية والثانوية وتسمى بالدراسة األولية اإلجبارية في كثير مف الدوؿ. وتنقسـ مراحؿ وىي االبتدائية والمتوسط

 (.  ٔ:  ٕٛٔٓ" ) ويكيبديا ، .المدارس إلى مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس أىمية
 منهجـية البحــث

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التاريخي الذي يقـو عمى التسمسؿ المػنطقي لؤلفكار و ذلؾ مف خبلؿ الوقوؼ   
التنشئة االجتماعية ،فيي تقـو بتنشئة طبّلبيا عمى الّصعيد  عمى دور المؤسسات التربوية في المجتمع وأىميتو في

ي توسيع آفاؽ ومدارؾ اإلنساف، فقد قيؿ قديمًا أف العمـ نور، إذ معب العمـ دورًا ىامًا في كذلؾ لممدرسة دور االجتماعي
أنو يخرج اإلنساف مف ظممات الجيؿ إلى نور الحقيقة والمعارؼ، وتتنوع األماكف التي يتمقى فييا اإلنساف العمـ 

مف األطفاؿ  والتعميـ، ومف ىذه األماكف المدارس، وتعرؼ المدرسة عمى أنيا المؤسسة التعميمية التي تزود الطمبة
صغارًا وكبارًا حسب المرحمة العمرية بالتربية والعمـ، حيث تكوف عبارًة عف مبنى يتعمـ فيو التبلميذ القراءة، والكتابة، 

، والرياضيات، والمغات، والتاريخ وغيرىا مف المواد التعميمية ، فالبحث محاولة لتأصيؿ األفكار التربوية العربية  والعمـو
رفدنا بيا المدرسة،وال غناء العممية التربوية ومواجية ما تعانيو األمة العربية اإلسبلمية مف حاالت اإلسبلمية التي ت

ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات، الذي يدمر المجتمع والفرد، وكؿ ما يتعمؽ بو مف جميع الجوانب االقتصادية 
 ناء العممية التربوية .واالجتماعية والنفسية،لذا فاف ىذه الدراسة وغيرىا ثراء تربوي في أغ

فصل ثاني الفصل الثاني...نبذة تاريخية عن المدرسة عالميا...أنواع التعميم .... التعميم في العراق.. أهمّية 
 المؤسسة التعميمّية... مفهوم المدرسة وخصائصها ودورها...المدرسة وأهميتها...دراسات سابقة.

  -نبذة تاريخية عن المدرسة عالميا  :
مفيـو تجميع الطمبة معا في مكاف محدد ألجؿ التعمـ كاف موجودا منذ العصور الكبلسيكية القديمة. المدارس   

الرسمية أنشئت عمى أقؿ تقدير منذ فترة اليوناف القديمة. مفيـو المدرسة في اليوناف القديمة كاف يعتمد عمى 
 .كاديميةالمناظرات والنقاشات وكانت المدارس في تمؾ الفترة تسمى بأ

في  .أصبحت مدينة بورصة وأدرنو أىـ مراكز التعمـ في العالـ اإلسبلمي: تاريخ تطور المدرسة في العيد العثماني  
كاف الغرض الرئيسي مف المدارس تعميـ المغة البلتينية وأدى ذلؾ إلى تعميـ متوسط : أوروبا خبلؿ العصور الوسطى

المدارس أما  .ة واحدة يدرس فييا سبع درجات مف البنيف والبناتالمدى وكاف كثير مف المدارس تتكوف مف غرف
مدرسة لويوال، تشيناي، اليند التي تديرىا األبرشية الكاثوليكية في مدارس البشرييف المسيحييف ولقد : الدينية في غامبيا

التقميدية اليندوسية سكنية في اليند القديمة كانت المدارس : اليند .لعبت دورا محوريا في إنشاء المدارس الحديثة
في كينيا مستوى التعميـ منخفض، فعمى : أما في كينيا .التعميـ وأدخمت المدارس الدينية في اليند لتثقيؼ األطفاؿ

سبيؿ المثاؿ، ىنالؾ بعض الصفوؼ التي ال تحتوي عمى أثاث مبلئـ ووسائؿ إيضاح توفر ظروؼ مريحة لمتعميـ، 
 (. ٘ٔ:  ٕ٘ٓٓ()أبو العزائـ ، ٖ – ٔ،  ٕٛٔٓوحد ) ويكيبديا ، وفي بعض المدارس ال يوجد زي م

  -أنواع التعميم :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
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ويقصد بو" المدرسة ،حسب البمداف، إما إجبارية أو اختيارية، وذلؾ عمى مدد زمنية مختمفة.  -.لتعميـ اإللزامي :ٔ
طفاؿ" كذلؾ. أي أف لآلباء الخيرة بيف تمقيف األ"وفي معظـ الدوؿ، ال يعتبر الذىاب إلى المدرسة إجباريا، بينما يعتبر 

يبدأ سف التعميـ اإلجباري مف السنة السادسة أو السابعة مف  .تمقيف أطفاليـ في البيت أو الذىاب بيـ إلى المدارس
  سنوات في فنمندا (. ٚسنوات في الببلد العربية، فرنسا، كندا،  ٙعمر الطفؿ )

جباري بولوج المدرسة االبتدائية في السنة السادسة ىنا مف العمر عموما. ويبدأ التعميـ اإل -.المرحمة االبتدائية :ٕ
تعتبر المرحمة االبتدائية ميمة كونيا توجو  .خبلؿ ىذه المرحمة يكتسب الطفؿ أسس تعمـ القراءة والكتابة والحساب

  . و ىي ميمة جدا ففي ىذه الفترة يبنى الطفؿ شخصيا ومعنويا .الطفؿ وتبني شخصيتو
وتمتد المرحمتاف مف نياية المرحمة االبتدائية إلى بداية المرحمة  -حمتاف اإلعدادية)المتوسطة( والثانوية :.المر ٖ

 الجامعية. غالبا ما تنتيي بنيؿ شيادة )الباكموريا(.
وتنتيي مرحمة التعميـ اإلجباري في سف الخامسة عشر إلى السابعة عشر. وبذلؾ فبل تصنؼ  -.المرحمة الجامعية :ٗ 
  .مرحمة الجامعية ضمف التعميـ اإلجباريال

.مدرسة حكومية وىي التي تصرؼ وتيتـ بيا ٕمدرسة خاّصة. .ٔ  :ىناؾ نوعاف لممدارس و منيا -أنواع المدارس :
 . ( ٙ:  ٕٛٔٓالحكومة ) ويكيبديا ، 

، فإف العراؽ في اليونسكووحسب تقرير  .عبر وزارة التربية العراقية العراؽتدار عممية التعميـ في  -التعميم في العراق :
ي ميبلدية كاف يمتمؾ نظاما تعميميا يعتبر مف أفضؿ أنظمة التعميـ ف ٜٜٔٔعاـ  حرب الخميج الثانيةفترة ما قبؿ 

في فترة السبعينات والثمانينات مف القرف الفائت  (literacy) المنطقة. كذلؾ كانت نسبة القادريف عمى القراءة والكتابة
لكف  .عاليو، حيث كادت الحكومة في ذلؾ الوقت أف تقضي عمى األمية تماما مف خبلؿ إنشاء حمبلت محاربو األمية

نعادمية في األمف، حيث وصمت نسبة األمية التعميـ عانى الكثير بسبب ما تعرضو العراؽ م ف حروب وحصار وا 
حاليا إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعميـ الحديث في العراؽ. وتحاوؿ الحكومة العراقية الحالية تدارؾ ىذه 

 (. ٖ – ٔ:  ٕٛٔٓ% لمتعميـ مف ميزانيتيا السنوية) ويكيبديا ، ٓٔاألزمة، بعد أف خصصت 
  -التعميمّية :أهمّية المؤسسة 

لممؤسسات التعميمّية أىمّية كبيرة تؤثر عمى الطالب، وقد تعمؿ عمى تغيير سموكياتو وأفكاره المختمفة، وتعمؿ كذلؾ  
لممؤسسات التعميمّية أىمّية كبيرة،  :عمى تمبية حاجاتيـ التربوّية والتعميمّية، ومف أىمّية المؤسسة التعميمّية ما يمي

ّية التنشئة االجتماعّية، وتقويـ سموؾ الطالب مف خبلؿ غرس الوازع الديني، وزيادة صمة ومساىمة واضحة في عمم
يساعد عمى تفتح عقمّية  .الطالب بربو مف خبلؿ المناىج التعميمّية المختمفة، وترسيخ أخبلقيات الديف اإلسبلمي

 .ور والتقدـ العممي والتكنولوجيالطالب، وحرصو عمى تعمـ كؿ ما ىو جديد لموصوؿ إلى المستوى المطموب مف التط
زيادة الثقافة العامة لدى الطبلب، مف خبلؿ زيادة حرصيـ عمى قراءة الكتب، وتمدىـ بالميارات األساسّية لمتكيؼ 

تقـو  .ُتساعد الطالب عمى تحّمؿ المسؤولّية، ووضع أىدافو الخاّصة بالحياة .والعيش مع البيئات االجتماعّية المختمفة
تقـو المدارس بتأسيس الطالب وتييئتو  .لب عمى استغبلؿ أوقات الفراغ، واالستفادة منيا وعدـ تضييعيابتعميـ الطا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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لمدراسة الجامعّية، والتي تعمؿ عمى تكويف وترسيخ معمومات في مجاؿ محدد يقـو الطالب باختياره في بداية دراستو 
رياض األطفاؿ: ُتعتبر الروضة أو  :ات التعميمّية ما يميأنواع المؤسسات التعميمّية مف أىـّ أنواع المؤسس .الجامعّية

الحضانة مف المراحؿ الميمة في حياة الطفؿ، حيث ينتقؿ الطفؿ مف البيت إلى بيئة اجتماعّية أخرى، يتعّمـ خبلليا 
ف شخصّية االعتماد عمى نفسو، ويتعّمـ أيضًا كيفّية االّتصاؿ مع المجتمع، وبالتالي ُتساعد رياض األطفاؿ عمى تكوي

المدرسة: تقسـ فترة المدرسة إلى ثبلث مراحؿ ميّمة وىي المرحمة األساسّية، والمرحمة اإلعدادّية،  .الطفؿ الخاصة بو
والمرحمة الثانوّية، والمدرسة عبارة عف المؤسسة التعميمّية التي تيتـّ بتزويد الطبلب بالعمـ والتربية، وتعمؿ عمى تخريج 

ثقفيف، الذيف يممكوف عقواًل متفتحة وواعية، ُتكسبيـ القدرة عمى تطوير المجتمع والبيئة أجياؿ مف المتعمميف والم
الجامعة: ىي عبارة عف مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي، وىي عبارة عف مرحمة استكمالية لممرحمة  .المحيطة بيـ

ص معيف وىذه الشيادة تسّمى بشيادة الثانوية مف المدرسة، وتقـو عمى منح الطالب شيادة أكاديمّية لممارسة تخصّ 
) كامؿ ، .البكالوريوس، ويكوف المعّمـ فيا حاصبًل عمى شيادة الماجستير والدكتوراة في العديد مف التخّصصات

ٕٓٔٙ  :ٜ .) 
  -: مفهوم المدرسة....و خصائصها .... و دورها

ُتعرَّؼ المدرسُة بأّنيا مؤّسسٌة  هوم المدرسةمفما ىو مفيوـُ المدرسة؟ وما خصائصيا؟ وما ىو َدورىا وأىمّيتيا؟     
يجاِد البيئِة الُمناسبة لمُنمّو  اجتماعيٌة رسمّية تقوـُ بعّدة وظائؼ ومياـ، أىّميا َوظيفة الّتعميـ ونقؿ الثّقافة والّتربية، وا 

ة، واإلعدادّية، العقمّي والجسدّي واالنفعالّي واالجتماعّي، وتُقسـ الّدراسة بيا عمى عّدة مراحؿ: االبتدائيّ 
تأتي أىمّية الَمدرسِة كامتداٍد تابٍع لدور األسرة في تربية الطفؿ وتنشئتو؛ إذ ليا قيمٌة  أهمّية المدرسة.ٔوالثّانوية.

إكماُؿ دوِر األسرة الّتربوي: ُتعّد المدرسُة بيَت الطالب الثّاني؛ فييا َيقضي جزءًا كبيرًا مف وقتو  :وأىمّيٌة كبيرة، ومف ذلؾ
ٍؿ مستمر، وفييا َيتكامؿ دوُر الُمرّبيف والُمعّمميف مع دور األسرة في تربية الطفؿ لَيصموا لمرحمِة الّنضوج العقمّي، وبشك

وُتعّد َمرحمة المدرسة مف المراحؿ الُميّمة في مسيرة حياة األطفاؿ مف الطفولة إلى المراىقة؛ إذ ُتساىـ في تشكيؿ 
زالة الّتعقيد: تّتسع الحضارات والثّقافات  .ٕوالَمبادئ والعمـو األساسية. شخصّياتيـ وتؤثِّر في تعميميـ الِقيـ الّتبسيط وا 

وتتعّقد العمـو بشكٍؿ َيصُعب عمى األطفاؿ فيمو واستيعابو، فيأتي دوُر المدرسة ُىنا بتبسيط العمـو والمبادئ لو بأفضؿ 
.تصفية ٖاٍؾ أو استيتار.الَوسائؿ والطُّرؽ التي تتوافؽ مع فيمو، لُتمكِّنو مف الّتعامؿ مع العالـ حولو دوف خوٍؼ أو ارتب

العمـو وتنقيتيا: تقوـُ المدرسُة بتصفية العمـو مف الّشوائب والُمغالطات واألكاذيب والُمبالغات واالعتبارات الشخصية، 
.توسيع آفاؽ الطفؿ وتنمية خبراتو: ٗلتُقّدميا لمطبّلب بشكٍؿ نقّي وحقيقّي إلنشاء عقوٍؿ سميمٍة تمتمُؾ َمعارَؼ صحيحة. 

لمدرسة الّطفؿ خبرًة مف خبلؿ تَفاعمو مع البيئة الُمحيطة بو وعبر المواقؼ التي ُيواجييا، باإلضافة إلى ُتكسب ا
.تعزيز الّتجانس والتآلؼ بيف األطفاؿ: يأتي ٘الخبرات والّتجارب اإلنسانية السابقة التي ُتضيفيا لمخزوف خبراتو.

تجُد االختبلؼ في الغنى والفقر والمكانة االجتماعّية وغيرىا، لمَمدرسِة أطفاٌؿ مف ُمختمؼ البيئات والثقافات؛ حيُث 
إكساب  ٙوألجؿ ذلؾ تسعى المدرسُة لتحقيؽ االنسجاـ والتآلؼ بيف كّؿ ىذه االختبلفات بأسٍس تربوّية إسبلمية.

خريف، األطفاؿ مياراٍت مختمفة: تكسب المدرسة األطفاؿ مياراٍت اجتماعّية؛ كالعمؿ الجماعّي، والّتواصؿ مع اآل



 October 10, 2018      (( النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر

 

84 
 

وغيرىا مف الميارات التي ُتساىـ في رفع ُمستوى ذكاء الطفؿ وتفاعمو مع بيئتو، وُتؤّىمو ليواجو سوؽ العمؿ والحياة 
الحقًا؛ فإذ تمّقى الطفَؿ تعميمو في المنزؿ سيفتقُد كّؿ ىذه الميارات، وَيكوف َمعزواًل عف أقرانو، وسُيحَرـ مف ذكرياٍت 

 ير عمى تكوينو.جميمة كانت ستؤّثر بشكٍؿ كب
االعتناء بالطفؿ الموىوب: إّف مف َمياـ المدرسة األساسّية أف تساعد الّطبلب عمى اكتشاؼ مواىبيـ واالستفادة  .ٚ

مكانات الطبّلب الموىوبيف ودعميـ  مف قدراتيـ العقمّية والّذىنية، كما عمييا أف تساىـَ بشكٍؿ كبير في َتطوير قدرات وا 
.خصائص المدرسة لممدرسة خصائص تمّيزىا عف غيرىا مف ٛاتيـ بشكٍؿ سوّي.في مواىبيـ وتنمية شخصيّ 

تعتمد عمى ركائز عممّية ُمستنبطٍة مف بحوٍث ودراسات َمعنّية بدراسة سموؾ  .ٜالمؤسسات، ومف ىذه الخصائص.
نتيُج الّتبسيط في نقؿ ُتعّد المدرسُة بيئًة تربوّيًة ت .اإلنساف وتصّرفو؛ كعمـو الّتربية، وعمـ النفس، وعمـ االجتماع

تعدُّ المدرسة  .الَمعمومات والخبرات إلى الطبّلب، حيُث يتـّ التدّرج فييا مف البسيط إلى المعّقد ومف الّسيؿ إلى الصعب
بيئًة ثقافية واجتماعّية تتأطر بمجموعٍة مف األنظمة والقوانيف، وتتبع الّنسؽ االجتماعّي والثقافي الخاص بالمجتمع 

ُترّسخ المدرسة  .ُتعّد المدرسة مؤّسسًة اجتماعّيًة أساسيا التخطيط لموصوؿ إلى األىداؼ المرجّوة .فيو الذي تتواجد
تتحّمى المدرسة بسمطٍة اجتماعّية وليا مساٌر ومناىج دراسية خاّصة  .الّنظاـ في عقوؿ طبّلبيا كنظاـ الثواب والعقاب

لمدرسة شعور الوالء واالنتماء ليا ولمُمجتمِع والوطف لدى نفوس بيا، باإلضافة إلى أساليب خاّصة في الّتدريس،ترفع ا
 (. ٙ – ٕ: ٕٛٔٓطبّلبيا )مشعؿ، 

  -المدرسة وأهميتها :
المدرسة تعد المدرسة مف المؤسسات التربوية والتعميمية الميّمة في حياة اإلنساف، وىي تأتي في تأثيرىا وأىميتيا في  

ة ىي ميداف تشكيؿ وصقؿ شخصية الطالب ومياراتو وقدراتو ومعموماتو المختمفة المرتبة الثانية بعد األسرة، فالمدرس
في شتى المجاالت. الدراسة االبتدائية واألساسية أصبحت إلزامّيًة في معظـ بمداف العالـ، وىذا األمر يتيح لكؿ فئات 

بير يمكنيف مف تعميـ المجتمع فرصًا متساوية في الحصوؿ عمى المعمومة، فميست كؿ األميات مثقفات بقدر ك
، وكذلؾ ال تتساوى كؿ العائبلت في الوضع المادي الذي يسمح ليا بالتعمـ والقراءة رّبما  .أطفاليف في شتى العمـو

يعتقد الكثيروف أّف أىمية المدرسة محصورة في التعميـ وحسب، وداللة ذلؾ عبلمات الطالب واجتيازه لبلختبارات، لكف 
جانب كثيرًا، وىو دور ال يمكف قياسو وال عدُّ فوائده عمى الطالب والمجتمع، وىنا نتعّرؼ دور المدرسة يتعدى ىذا ال

أىمية المدرسة بالنسبة لمطالب ولممجتمع يقضي الطالب في المدرسة  .معًا إلى األبعاد اإليجابية المختمفة لممدرسة
، وىذه النسبة التي حوالي ست ساعات مف ُمجمؿ يومو، ويقضي مثمو وأكثر قميبًل مع عائمتو، و  الباقي يقضيو في النـو

تقارب نصؼ يـو الطالب تجعؿ مف الطبيعي اىتماـ التربوييف بالمدرسة وبأثرىا الكبير عمى حياة الطالب، وتكمف 
ُتوفر المدرسة لمطالب معمومات عديدة في شتى مجاالت العمـ؛ كعمـو الديف  :أىمّية المدرسة في نواٍح عدة، منيا

والعمـو العامة، والتاريخ والجغرافيا، واألدب، والفمسفة في صورتيا المبسطة. ولعؿ أىـ ما يتعممو الطالب والرياضيات، 
ىو القراءة والكتابة، الذيف مف خبلليما يستطيع توسيع مداركو والتنوع في قراءاتو خارج المواد الدراسية فبل يتوقؼ العمـ 

يز عمى طرؽ التدريس، وتنمية طرؽ التفكير العممي السميـ لدى تيتـ النظريات التعميمية بالترك .عند حد معيف
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ثارة التساؤالت حولو، وعصؼ الذىف  الطالب، المتمّثمة باحتواء محور الدرس بداية، ثـ النظر لجميع جوانبو، وا 
ؽ الحميدة، زرع القيـ اإلسبلمية واألخبل .لمتوصؿ إلى االستنتاج واستنباط المعمومة وتركيبيا وربطيا مع ما سبؽ تعممو

بناء الجوانب االجتماعية في شخصية الطالب، مف خبلؿ تواجده مع  والمبادئ القويمة في نفوس الطبلب
زمبلئو،والتعاوف معيـ في الواجبات المدرسية والمشاريع التي يطمبيا المعمـ، وقضاء وقت مرح مف التعمـ 

ب والمعمـ مف جية وبيف الطبلب مف جية أخرى،وتنمية والتسمية،وتربية جانب التضامف واالحتراـ المتبادؿ بيف الطال
تعميـ  .روح العمؿ الجماعي واحتراـ فكر اآلخر،وتقدير أىمّية االختبلفات بيف األفراد،وتنمية ميارات االستماع والتعمـ

دعـ إمكانيات  .الطالب مواجية مصاعب الحياة، مف خبلؿ مواجيتو لبلختبارات والضغط النفسي المرافؽ ليا
طالب،وتطوير إبداعو واحتضاف ىواياتو لتطويرىا وتوجيييا لممؤسسات المسؤولة،تحسيف أوضاع المجتمع والمساعدة ال

تعزيز  تجييز استعداد الطبلب لمتخصصات الجامعية،وبالتالي تجييز سوؽ العمؿ ليذه الكفاءات في حؿ مشكبلتو
:  ٕٙٔٓمى القياـ بمسؤولياتو تجاه وطنو)ربحي ، مفيـو المواطنة لدى الطالب بحيث ينتج منو مواطف صالح قادر ع

٘ ).  
لذا تظؿ المدرسة تمعب العمـ دورًا ىامًا في توسيع آفاؽ ومدارؾ اإلنساف، فقد قيؿ قديمًا أف العمـ نور، إذ أنو يخرج  

والتعميـ، ومف اإلنساف مف ظممات الجيؿ إلى نور الحقيقة والمعارؼ، وتتنوع األماكف التي يتمقى فييا اإلنساف العمـ 
ىذه األماكف المدارس، وتعرؼ المدرسة عمى أنيا المؤسسة التعميمية التي تزود الطمبة مف األطفاؿ صغارًا وكبارًا 
 ، حسب المرحمة العمرية بالتربية والعمـ، حيث تكوف عبارًة عف مبنى يتعمـ فيو التبلميذ القراءة، والكتابة، والعمـو

وغيرىا مف المواد التعميمية، عمى يد المعمميف، وفي ىذا المقاؿ سنتحدث عف عناصر  والرياضيات، والمغات، والتاريخ
أقساـ التعميـ التمييدي والذي يتمقاه  .المدرسة ومكوناتيا، ومرافقيا وشروط االنضماـ إلييا واألىداؼ التي تحققيا

سة ويمتد مف الصؼ األوؿ إلى الصؼ التعميـ االبتدائي أو األساسي ويتمقاه اإلنساف في المدر  .اإلنساف في الروضة
التعميـ الثانوي ويمتد مف الصؼ العاشر إلى الثاني  .التعميـ اإلعدادي ويمتد مف الصؼ السادس إلى التاسع .الخامس

المبنى  :عناصر المدرسة لممدرسة العديد مف المميزات التي تجعؿ منيا مدرسة، ومنيا .عشر بفرعيو العممي واألدبي
كادٌر تعميمي ذو خبرٍة ويضـ المعمميف  .الرسـو الدراسية .ـ الصفوؼ مناسبة الحجـ والساحات الواسعةالكبير الذي يض

ناثاً  أىمية المدرسة تكتسب المدرسة أىميًة كبيرًة مف  .مجموعٌة مف الحواسيب .المناىج التعميمية .مف الجنسيف ذكورًا وا 
فييا كما يقضي أغمب ساعات يومو فييا، ويتمثؿ دورىا حيث دورىا في تنشئة اإلنساف، حيث يقضي بدايات حياتو 

في تقويـ اإلنساف وتيذيبو وصقمو، فيكوف أشبو بمادٍة خاـٍ تجري عمييا التعديبلت لمخروج بجيٍؿ مميٍز وفاعٍؿ يؤثر 
بية تر  :أىداؼ المدرسة تتنوع األىداؼ التي تحققيا المدرسة، ونذكر منيا ما يمي .إيجابيًا عمى مجتمعو وينيض بو

االعتناء بالجانب الرياضي مف خبلؿ التركيز عمى مادة  .تربية الطبلب عمى الصعيد النفسي واألخبلؽ .األجياؿ
التثقيؼ  .التعميـ بأخذ المواد التعميمية المختمفة مثؿ المغتيف اإلنجميزية والعربية والرياضيات والفنوف وغيرىا .الرياضة
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 .االعتناء بالجانب الفني عند الطالب .التوعية .ات في مختمؼ المجاالتعف طريؽ تزويد التبلميذ بمختمؼ المعموم
االنضماـ لممدرسة  تييئة الفرد لممراحؿ المتقدمة في حياتو .بث روح الحماسة مف خبلؿ عقد المسابقات المختمفة

ية المطموبة مثؿ الوثائؽ البلزمة والرسم :يتوجب عمى الشخص الذي يريد أف يبدأ الدواـ في المدرسة توفير ما يمي
مرافؽ المدرسة تحتوي المدرسة عمى العديد مف األدوات  .رسـو تسجيؿ .بطاقة ىوية ولي األمر .شيادة الميبلد وغيرىا

 .الخرائط ووسائؿ اإليضاح المختمفة .الكتب الدراسية .الموح والطباشير أو أقبلـ التخطيط .المقاعد والمرافؽ، ومنيا
 (.   ٗ – ٕ:  ٕٛٔٓفيديو عف المدرسة وفضميا )أبو حسف ،  .المشارب .المبلعب .اتالمختبر  .الساحات .الحمامات

 دراسات سابقة 
بعنواف" دور المدرسة في الوقاية طبلبيا مف أخطار المخدرات "وىدفت الدراسة إلى  (2102دراسة الجهني )   

،التعرؼ عمى واقع البرامج الوقائية ، التعرؼ عمى نوعية البرامج المقدمة إلى لمطبلب لتوعيتيـ ضد إخطار المخدرات 
رسات الوقائية مف قبؿ المدرسة ، تحديد درجة الوعي لدى الطبلب مف أخطار المخدرات ،تحديد الواقع الفعمي لممما

لتوعية طبلبيا مف خطورة المخدرات وتعمؿ عمى تحديد االيجابيات نحو الممارسات والفوارؽ السمبية في ىذه البرامج 
لتقديـ دليؿ عممي الستراتيجيات الرعاية والوقاية ، وتوصمت الدراسة إلى نتائج ومنيا ، ضعؼ البرامج الوقائية في 

عاـ وقمة فائدتيا، اقتصار البرامج الوقائية عمى األساليب التقميدية المتمثمة في النشرات الحائطية مدارس التعميـ ال
والمحاضرات الدينية والزيارات القميمة جدا، ضعؼ التواصؿ بيف المدارس والجيات الحكومية المتمثمة بمديريات 

 (.  ٛ : ٕٕٔٓمكافحة المخدرات إال في بعض المحاضرات العامة ) الجيني ، 
تصور  تقديـ جازاف مع بمنطقة المخدرات مف الوقاية في التربوية المؤسساتر دو " .بعنواف(2102دراسة نهاري)  

 .في اإلسبلـ وحكميا تعاطييا، وأسباب وأضرارىا، وأنواعيا، بالمخدرات، المراد عمى مقترح"،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ
 مف لموقاية والمجربة المقترحة الدولية البرامج بعض المخدرات ،وعرض مف المجتمع وقاية أساليب أىـ وبياف

 انتشار مف جازاف لمحد بمنطقة المخدرات بمكافحة المعنية الجيات لدى المنّفذة الوقائية التدابير وتحديد .المخدرات
 التي المفيدة طةباألنش األوالد فراغ شغؿ في األسرة دور ضعؼ الدراسة المخدرات ، وتوصمت الدراسة إلى كشفت

 في الطبلب مع المفتوح الحوار تعميؽ في المدرسة دور تدني الدراسة أظيرت .المخدرات في تعاطي الوقوع تجنبو
كافيا  يكف لـ المخدرات مف لموقاية برامج بإقامة المشاركة في المسجد دور أف إلى الدراسة وتوصمت.المخدرات قضايا

 وأف الجيود اإلعبلـ برامج في مستمر بشكؿ المخدرات بأضرار الناشئة تعريؼ في قصوراً  الدراسة ، كذلؾ كشفت
 مف الوقاية بثقافة يتعمؽ ما كؿ العاـ،وأوصت الدراسة عمى ، إدراج خبلؿ فقط موسمية فترات ال تتعدى المبذولة

 المؤسسات في العامميف إيفاد .الكافي الوعي إلى يصؿ الطبلب حتى وذلؾ ,الدراسية المناىج في وأضرارىا المخدرات
 العقيدة المخدرات، ترسيخ مف بالوقاية يتعمؽ فيما قدرتيـ ومياراتيـ لزيادة دورية بصفة التدريبية الدورات إلى التربوية
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 الدينية البرامج خبلؿ مف أفراد المجتمع نفوس في السميمة واألخبلقية التربوية القيـ وتعزيز ,الصحيحة اإلسبلمية
 بالمدارس والمؤسسات واإلرشادية التعميمية البرامج خبلؿ السميمة التنشئة في الياـ األسرة دور عمى واإلرشادية،التأكيد

 (. ٚٔ-ٕ:  ٖٕٔٓاإلعبلمية )نياري ،
بعنواف " آثار تعاطي المخدرات وتصور مقترح لتطوير دور المؤسسات التربوية في  ( 2102دراسة عامر )   

الدراسة التعرؼ عمى األسباب والعوامؿ المؤدية إلى تعاطي المخدرات والتعرؼ عمى اآلثار المترتبة مواجيتيا" وىدفت 
عمى تعاطي المخدرات والنظريات المفسرة لتعاطي المخدرات في الدوؿ العربية وبناء تصور مقترح لتطوير المؤسسات 

ت في الدوؿ العربية ، وتوصمت الدراسة إلى التربوية في مواجية تعاطي المخدرات في ضوء الواقع ومشكمة المخدرا
نتائج ومنيا، مساعدة المجتمع المدرسي في محاربة المخدرات عف طريؽ إمدادىا بالخبرات والتمويؿ مف قبؿ 
المجموعات والموئسسات في المجتمع ، نشر الوعي بيف إفراد المجتمع بمخاطر واستخداـ المخدرات ) عامر ، 

ٕٓٔٙ  :ٕ .) 
أنواع  -الثالث..إطار نظري..يمثل هذا الفصل أفكار وتصورات وضفتها الباحثة حول الموضوع وشمل:الفصل 

المخدرات ..مضار المخدرات... دور المدرسة في مكافحة اإلدمان عمى تعاطي المخدرات والوقاية منه...عالقة 
 خدرات " المدرسة أنموذجا "المدرسة بالمجتمع....تصور مقترح دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الم

  -: طبيعية كيماوية مخموطة -تنقسـ المخدرات إلى ثبلثة أقساـ : -:أنواع المخدرات
ىي مجموعة مف النباتات تؤخذ وتستعمؿ كما دوف تغيير يذكر في مكوناتيا ومنيا ، األفيوف  -:الطبيعية .ٔ

 . ،والحشيش ، والقات ، والماريجوانا
ىي التي يمكف إعدادىا عف طريؽ خمط بعض المواد الطبيعية عمى أخرى كيماوية ومف ذلؾ :  -: المخموطة.ٕ

 المورفيف ، الييرويف ، الكوكاييف.
ىي عقاقير مصنعة مف مواد كيميائية ليا نفس تأثير المواد المخدرة الطبيعية و المخموطة إال أف  -: الكيماوية.ٖ

إلمفيتاميف و الكبتاجوف وعقار اليموسة المعروؼ بػ " إؿ .أس.دي " ضررىا عمى الجسـ أشد منيما ومف ذلؾ ا
 والمكياليف وعقار اليموسة .

 -: مضار المخدرات
إف مضار المخدرات كثيرة ومتعددة ومف الثابت عمميًا أف تعاطي المخدرات يضر بسبلمة جسـ المتعاطي وعقمو   

ف الشخص المتعاطي لممخدرات يكوف عبئًا وخطرًا عم ى نفسو وعمى أسرتو وجماعتو وعمى األخبلؽ واإلنتاج ...وا 
 وعمى األمف ومصالح الدولة وعمى المجتمع ككؿ.بؿ ليا أخطار بالغة أيضًا في التأثير عمى كياف الدولة السياسي .. 

و فقداف الشيية لمطعاـ مما يؤدي إلى النحافة واليزاؿ والضعؼ العاـ المصحوب باصفرار الوج -:األضرار الجسمية.ٔ
أو اسوداده لدى المتعاطي كما تتسبب في قمة النشاط والحيوية وضعؼ المقاومة لممرض الذي يؤدي إلى دوار 

 .وصداع مزمف مصحوبًا باحمرار في العينيف ، ويحدث اختبلؿ في التوازف والتآزر العصبي في األذنيف
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ذلؾ نتيجة تكّوف مواد كربونية .يحدث تعاطي المخدرات تييج موضعي لؤلغشية المخاطية والشعب اليوائية و ٕ
   .وترسبيا بالشعب اليوائية حيث ينتج عنيا التيابات رئوية مزمنة قد تصؿ إلى اإلصابة بالتدرف الرئوي

يحدث تعاطي المخدرات اضطراب في الجياز اليضمي والذي ينتج عنو سوء اليضـ وكثرة الغازات والشعور  .ٖ
كذلؾ  .ة تنتيي إلى حاالت اإلسياؿ الخاصة عند تناوؿ مخدر األفيوف،واإلمساؾباالنتفاخ واالمتبلء والتخمة والتي عاد

تسبب التياب المعدة المزمف وتعجز المعدة عف القياـ بوظيفتيا وىضـ الطعاـ كما يسبب التياب في غدة البنكرياس 
  .وى السكر في الدـوتوقفيا عف عمميا في ىضـ الطعاـ وتزويد الجسـ بيرموف األنسوليف والذي يقـو بتنظيـ مست

.أتبلؼ الكبد وتميفو حيث يحمؿ المخدر )األفيوف مثبًل( خبليا الكبد ويحدث بيا تميفًا وزيادة في نسبة السكر ، مما ٗ
  .يسبب التياب وتضخـ في الكبد وتوقؼ عممو بسبب السمـو التي تعجز الكبد عف تخميص الجسـ منيا

الخبليا العصبية التي تكّوف المخ مما يؤدي إلى فقداف الذاكرة واليبلوس التياب في المخ وتحطيـ وتآكؿ مبلييف  .٘
  .السمعية والبصرية والفكرية

.اضطرابات في القمب ، ومرض القمب الحولي والذبحة الصدرية ، وارتفاع في ضغط الدـ ، وانفجار الشراييف ، ٙ
وتسمـ نخاع العظاـ الذي يضع كرات الدـ  ويسبب فقر الدـ الشديد تكسر كرات الدـ الحمراء ، وقمة التغذية ،

  .الحمراء
  .التأثير عمى النشاط الجنسي ، حيث تقمؿ مف القدرة الجنسية وتنقص مف إفرازات الغدد الجنسية .ٚ
  .التوـر المنتشر ، واليرقات وسيبلف الدـ وارتفاع الضغط الدموي في الشرياف الكبدي .ٛ
  .اد لمعقار ؛ وذلؾ بعد ثمانية أياـ مف االستبعاد.اإلصابة بنوبات صرعيو بسبب االستبعٜ

  ..إحداث عيوبًا خمقية في األطفاؿ حديثي الوالدةٓٔ
مشاكؿ صحية لدى المدمناف الحوامؿ مثؿ فقر الدـ ومرض القمب ، والسكري والتياب الرئتيف والكبد واإلجياض  .ٔٔ

  .لـ يمت في رحـ األـ العفوي ، ووضع مقموب لمجنيف الذي يولد ناقص النمو ، ىذا إذا
  .كما أف المخدرات ىي السبب الرئيسي في اإلصابة بأشد األمراض خطورة مثؿ السرطاف .ٕٔ
 تعاطي جرعة زائدة ومفرطة مف المخدرات قد يكوف في حد ذاتو انتحارًا. .ٖٔ
   -.األضرار النفسية:ٕ
ا ما تعمؽ األمر بحواس السمع والبصر حيث .يحدث تعاطي المخدرات اضطرابًا في اإلدراؾ الحسي العاـ وخاصة إذٔ

تخريؼ عاـ في المدركات ، ىذا باإلضافة إلى الخمؿ في إدراؾ الزمف باالتجاه نحوف البطء واختبلؿ إدراؾ المسافات 
  .باالتجاه نحو الطوؿ واختبلؿ أو إدراؾ الحجـ نحو التضخـ

وبطء بو ، وبالتالي يؤدي إلى فساد الحكـ عمى .يؤدي تعاطي المخدرات إلى اختبلؿ في التفكير العاـ وصعوبة ٕ
  .األمور واألشياء الذي يحدث معيا بعض أو حتى كثير مف التصرفات الغريبة إضافة إلى اليذياف واليموسة

.تؤدي المخدرات أثر تعاطييا إلى آثار نفسية مثؿ القمؽ والتوتر المستمر والشعور بعدـ االستقرار والشعور ٖ
ىماؿ النفس والمظير وعدـ القدرة عمى العمؿ أو االستمرار فيو باالنقباض واليبوط   .مع عصبية وِحّدة في المزاج وا 
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.تحدث المخدرات اختبلاًل في االتزاف والذي يحدث بدوره بعض التشنجات والصعوبات في النطؽ والتعبير عما يدور ٗ
  .بذىف المتعاطي باإلضافة إلى صعوبة المشي

ضطراب في الوجداف ، حيث ينقمب المتعاطي عف حالة المرح والنشوة والشعور بالرضا .يحدث تعاطي المخدرات ا٘
والراحة )بعد تعاطي المخدر( ويتبع ىذا ضعؼ في المستوى الذىني وذلؾ لتضارب األفكار لديو فيو بعد التعاطي 

لكف سرعاف ما يتغير يشعر بالسعادة والنشوة والعيش في جو خيالي وغياب عف الوجود وزيادة النشاط والحيوية و 
رىاؽ مصحوب بخموؿ واكتئاب   .الشعور بالسعادة والنشوة إلى ندـ وواقع مؤلـ وفتور وا 

.تتسبب المخدرات في حدوث العصبية الزائدة الحساسية الشديدة والتوتر االنفعالي الدائـ والذي ينتج عنو بالضرورة ٙ
 ضعؼ القدرة عمى التواـؤ والتكيؼ االجتماعي

حيث  صفة إيجابيةوتشمؿ األنواع التي تعطي المتعاطي   -:االضطرابات السار االضطرابات االنفعالية قسمين.ٖ
يحس بحسف الحاؿ والطرب أو التيو أو التفخيـ أو النشوة ممثبًل حسف الحاؿ : حيث يحس المتعاطي في ىذه الحالة 

حيث يحس بأنو أعظـ الناس وأقوى وأذكى : التيوحالة بالثقة التامة ويشعر بأف كؿ شيء عمى ما يراـ ،والطرب و 
ويظير مف الحاالت السابقة الذكر )الطرب والتيو ،وحسف الحاؿ ،والتفخيـ(، اليوس العقمي والفصاـ العقمي ، وأخيرًا 

  النشوة ويحس المتعاطي في ىذه الحالة بجو مف السكينة واليدوء والسبلـ.
فيو بأفكار)سوداوية( حيث يتردد في اتخاذ القرارات وذلؾ لمشعور باأللـ.  االكتئاب،ويشعر الفرد االضطرابات السارة

 .ويقمؿ الشخص المصاب بيذا النوع مف االضطرابات مف قيمة ذاتو ويبالغ في األمور التافية ويجعميا ضخمة وميمة
حيث إف  –عاطفة جمود أو تبمد االنفعاؿ : وىو تبمد ال .القمؽ : ويشعر الشخص في ىذه الحالة بالخوؼ والتوتر

  .الشخص في ىذه الحالة ال يستجيب وال يستشار بأي حدث يمر عميو ميما كاف سارًا وغير سار
عدـ التناسب االنفعالي،وىذا اضطراب يحدث فيو عدـ توازف في العاطفة فيرى الشخص المصاب ىذا االضطراب 

:حيث يشعر الشخص المصاب بيذا  يضحؾ ويبكي مف دوف سبب مثير ليذا البكاء أو الضحؾ ،اختبلؿ اآلنية
االضطراب بأف ذاتو متغيرة فيحس بأنو شخص متغير تمامًا ،وأنو ليس ىو،وذلؾ بالرغـ مف أنو يعرؼ ىو 

أس . دي( والحشيش.  . ويحدث ىذا اإلحساس أحيانًا بعد تناوؿ بعض العقاقير ،كعقاقير اليموسة مثؿ )أؿ .ذاتو
 ة ))تشفط الغراء أو البنزيف... الخ((.وأحب أف أضيؼ ىنا عف المذيبات الطيار 

يعاني متعاطي المذيبات الطيارة بشعور بالدوار واالسترخاء واليموسة البصرية والدوراف والغثياف والقيء وأحيانًا يشعر 
بالنعاس. وقد يحدث مضاعفات لمتعاطي كالوفاة الفجائية نتيجة لتقمص األذيف بالقمب وتوقؼ نبض القمب أو ىبوط 

كما يأتي االنتحار كأحد المضاعفات وحوادث السيارات وتمؼ المخ أو الكبد أو الكميتيف نتيجة لبلستنشاؽ التنفس 
المتواصؿ ويعطب المخ مما قد يؤدي إلى التخريؼ ىذا وقد يؤدي تعاطي المذيبات الطيارة إلى وفاة بعض األطفاؿ 

واد يبدأ عندما تصؿ إلى المخ وتذوب في األلياؼ وتأثير ىذه الم .الصغار الذي ال تتحمؿ أجساميـ المواد الطيارة
العصبية لممخ. مما يؤدي إلى خمبًل في مسار التيارات العصبية الكيربائية التي تسري بداخميا ويترتب عمى ذلؾ نشوة 

 مميزة لممتعاطي كالشعور بالدوار واالسترخاء
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المخدرات يحطـ إرادة الفرد المتعاطي وذلؾ  إف تعاطي: أضرار المخدرات عمى الفرد نفسو -:األضرار االجتماعية.ٗ
ألف تعاطي المخدرات )يجعؿ الفرد يفقد كؿ القيـ الدينية واألخبلقية ويتعطؿ عف عممو الوظيفي والتعميـ مما يقمؿ 
إنتاجيتو ونشاطو اجتماعيًا وثقافيًا وبالتالي يحجب عنو ثقة الناس بو ويتحوؿ بالتالي بفعؿ المخدرات إلى شخص 

وتشكؿ المخدرات أضرارًا عمى  .(طحي،غير موثوؽ فيو وميمؿ ومنحرؼ في المزاج والتعامؿ مع اآلخريفكسبلف س
 -الفرد منيا:

كما أف  ..المخدرات تؤدي إلى نتائج سيئة لمفرد سواء بالنسبة لعممو أو إرادتو أو وضعو االجتماعي وثقة الناس بؤ
تفكير سطحي ييمؿ أداء واجباتو ومسؤولياتو وينفعؿ بسرعة تعاطييا يجعؿ مف الشخص المتعاطي إنسانًا كسوؿ ذو 

وألسباب تافية. وذو أمزجة منحرفة في تعاممو مع الناس ، كما أف المخدرات تدفع الفرد المتعاطي إلى عدـ القياـ 
ى رفضو مف بمينتو ويفتقر إلى الكفاية والحماس واإلرادة لتحقيؽ واجباتو مما يدفع المسئوليف عنو بالعمؿ أو غيرىـ إل

   .عممو أو تغريمو غرامات مادية تتسبب في اختبلؿ دخمو
.كذلؾ عندما يمح متعاطي المخدرات عمى تعاطي مخدر ما، ويسمى بػ))داء التعاطي(( أو بالنسبة لممدمف يسمى ٕ

المخدرات( فإنو يمجأ بػ))داء اإلدماف(( وال يتوفر لممتعاطي دخؿ ليحصؿ بو عمى الجرعة االعتيادية )وذلؾ أثر إلحاح 
إلى االستدانة وربما إلى أعماؿ منحرفة وغير مشروعة مثؿ قبوؿ الرشوة واالختبلس والسرقة والبغاء وغيرىا. وىو بيذه 

  .الحالة قد يبيع نفسو وأسرتو ومجتمعو وطنًا وشعباً 
ي إلى إساءة عبلقاتو بكؿ .يحدث تعاطي المخدرات لممتعاطي أو المدمف مؤثرات شديدة وحساسيات زائدة ، مما يؤدٖ

مف يعرفيـ. فيي تؤدي إلى سوء العبلقة الزوجية واألسرية ، مما يدفع إلى تزايد احتماالت وقوع الطبلؽ وانحراؼ 
األطفاؿ وتزيد أعداد األحداث المشرديف وتسوء العبلقة بيف المدمف وبيف جيرانو ، فيحدث الخبلفات  والمشاجرات التي 

لى دفع الثمف باىظًا. كذلؾ تسوء عبلقة المتعاطي والمدمف بزمبلئو ورؤسائو في العمؿ مما قد تدفع بو أو بجاره إ
  .يؤدي إلى احتماؿ طرده مف عممو أو تغريمو غرامة مادية تخفض مستوى دخمو

.الفرد المتعاطي بدوف توازنو واختبلؿ تفكيره ال يمكف مف إقامة عبلقات طيبة مع اآلخريف وال حتى مع نفسو مما ٗ
يتسبب في سيطرة )األسوأ وعدـ التكيؼ وسوء التوافؽ والتواـؤ االجتماعي عمى سموكيات وكؿ مجريات صيانة األمر 

فيناؾ عبلقة وطيدة بيف تعادي المخدرات  .الذي يؤدي بو في النياية إلى الخبلص مف واقعة المؤلـ باالنتحار
  .فييا ىو تعاطي جرعات زائدة مف المخدرواالنتحار حيث إف معظـ حاالت الوفاة التي سجمت كاف السبب 

.المخدرات تؤدي إلى نبذ األخبلؽ وفعؿ كؿ منكر وقبيح وكثير مف حوادث األدنى والخيانة الزوجية تقع تحت تأثير ٘
  .ىذه المخدرات وبذلؾ نرى ما لممخدرات مف آثار وخيمة عمى الفرد والمجتمع

ذا فسدت ال -: األسرة هي .تأثير المخدرات عمى األسرة5  خمية الرئيسية في األمة إذا صمحت صمح حاؿ المجتمع وا 
انيار بنيانو فاألسرة أىـ عامؿ يؤثر في التكويف النفساني لمفرد ألنو البيئة التي يحؿ بيا وتحضنو فور أف يرى نور 

طي المخدرات الحياة ووجود خمؿ في نظاـ األسرة مف شأنو أف يحوؿ دوف قياميا بواجبيا التعميمي ألبنائيا ،فتعا
: أغراض القدوة الممثمة في األب واألـ أو  أولهما: يصيب األسرة والحياة األسرية بأضرار بالغة مف وجوه كثيرة أىميا
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ىو الحاجة التي تدفع األطفاؿ إلى أدنى األعماؿ لتوفير االحتياجات المتزايدة في غياب -:ثانيهما .العائؿ
ويتطمب ذلؾ الرغبة   " "المبكرةالمرحمة األولى-أ :ا منظمة الصحة العالميحددتي هناك ثالث مراحل :-العبلج.العائؿ

الصادقة مف جانب المدمف نظرًا لدخولو في مراحؿ كفاح صعبة وشديدة وصراعات قاسية وأليمة بيف احتياجاتو 
ج وبالذات الشديدة لممخدر وبيف عزمو األكيد عمى عدـ التعاطي واالستعداد لقبوؿ المساعدة مف الفريؽ المعال

"المتوسطة "بعد تخميص المدمف المرحمة الثانية-ب .األخصائي النفسي وقد تستمر ىذه المرحمة فيما بعد أيامًا وأسابيع
مف التسمـ الناجـ عف التعاطي وبعد أف يشعر أنو في حالة طبية بعدىا تظير مشكبلت المرحمة المتوسطة مف نـو 

غط الدـ وزيادة في دقات القمب تستمر ىذه األعراض عادة بيف ستة أشير لفترات طويمة وفقداف لموزف وارتفاع في ض
وىنا يصبح الشخص " "االستقرارالمرحمة الثالثة-ج .إلى سنة عمى األقؿ لتعود أجيزة الجسـ إلى مستوياتيا العادية

يعترضو مف المعالج في غير حاجة إلى الخدمات أو المساعدة بؿ يجب مساعدتو ىنا في تأىيؿ نفسو وتذليؿ ما 
صعوبات وعقبات والوقوؼ بجواره ويجب ىنا أف يبلحظ أف ىذه المرحمة العبلجية يجب أف تشتمؿ عمى تأىيؿ المدمف 
نفسيًا وذلؾ بتثبيت الثقة بنفسو وفحص قدراتو وتوظيؼ مياراتو النفسية ورفع مستواىا وتأىيمو الستخداميا في العمؿ 

ؾ بتشجيع القيـ واالتجاىات االجتماعية والتفاعؿ مع اآلخريف واستغبلؿ وقت الذي يتناسب معيا وتأىيمو اجتماعيًا وذل
  (. ٜ:  ٕٔٔٓالفراغ بما يعود عميو بالنفع في الدنيا واآلخرة )الديف ، 

يعد اإلدماف عمى المخدرات ظاىرة عالميا  -: دور المدرسة في مكافحة اإلدمان عمى تعاطي المخدرات والوقاية منه
في عالمنا اليـو وىي مف المعضبلت اليامة واألساسية . والتي تعترض طرؽ التطور والتنمية و في العديد مف 
المجتمعات اإلنسانية ، وىي في وصؼ العديد مف الباحثيف ولدت نتيجة الحراؾ والتغير االجتماعي ، والتي بدأت 

ازدياد ممحوظ في إعداد المدمنيف . وقد ركزت الموتمرات والندوات العممية والحمقات النقاشية ،  بالتسارع الشديد مع
عمى دور المدرسة في محاربة ىذا الوباء الفتاؾ عمى مستوى الفرد والمجتمع ، وتييئة اإلفراد في المجتمع ليكونوا 

  -وبشكؿ ايجابي ، وعمى الشكؿ األتي :نافعيف ألنفسيـ وأسرىـ والمجتمع ، لذا ينبغي تفعيؿ دور المدرسة 
.تمعب المدرسة دورا اكبر قياسا إلى قنوات التنشئة االجتماعية األخرى في تمقيف الطفؿ وتعميمو القيـ واالتجاىات ٔ

 والمفاىيـ المتعمقة بالنظاـ والمجتمع.
يمة . يتح ليا إف تتعرؼ عمى .الطابع االجتماعي والتعميمي لمؤسسة المدرسة ، ومبلزمتيا لمطالب فترة زمنية طو ٕ

جوىر المشاكؿ المفرضة التي يكوف قد تعرض ليا الطالب ، وأودت بو أالف أو في الماضي نحو عالـ اإلدماف مف 
خبلؿ المراقبة المستمرة والفحص الطبي بالتعاوف مع بعض المؤسسات الصحية وجيود المرشد التربوي ولقاء أسرة 

ات كميا أمور تنفع إلى االعتقاد باف المدرسة خط الدفاع األوؿ ضد اإلدماف بكافة الطالب ضمف مجالس اإلباء واألمي
 أنواعو و اشكالة .

.ىناؾ مجموعة إجراءات تتخذ مف قبؿ المدرسة أو مديريات التربية بشكؿ عاـ يكوف الغرض منيا تفعيؿ دور ٖ
واد الدراسية المقررة ممثبل بعمـ اإلحياء وأثار إدماج التعميـ عف المخدرات في الم -المدرسة في مقاومة اإلدماف ومنيا:
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المخدرات عمى الفسيولوجيا اإلنساف .كذلؾ إضافتو في المواد االجتماعية لتوضيح ظاىرة تفشي أنواع المخدرات 
 وعبلقة ذلؾ بالجريمة والفقر والتنمية .

درسة في تحذير الطمبة بشكؿ قوي .يتمثؿ االعتبار األىـ في عممية الوقاية مف اإلدماف والذي تقدمو مؤسسة المٗ
وصار إذا اقتضت الضرورة مف االقتراب مف عالـ المخدرات ، وتسميـ المدمنيف فعميا إلى السمطات المختصة ، رغبة 

 في عزليـ عف اآلخريف .
اؼ .يعد قياـ المدرسة بتعميؽ الحس الديني واألخبلقي لدى الطالب عامبل مساعدا في ابتعاده عف كؿ إشكاؿ االنحر ٘

 ٕٕ – ٜٔ: ٕ٘ٓٓ() محسف وبشرى، ٚ:  ٕ٘ٓٓ()أبو العزائـ ،ٙ:  ٕٕٓٓوبضمنة االتجاه نحو اإلدماف)حافظ ، 
.) 

 -عالقة المدرسة بالمجتمع :
.المدرسة كمؤسسة اجتماعية تقـو عف طريؽ مناىجيا بتوفير متطمبات المجتمع ومتطمبات إفراده،وىذه باإلمكاف ٔ

 يف القائميف عمى ىذا المنيج.تضمينيا بالمنيج عف طريؽ المدرس
 .إف أىداؼ المدرسة تشكؿ بحد ذاتيا أىداؼ المجتمع المحمي وآمالو في النمو والتغيير واالستمرار.ٕ
.إف محتوى المناىج الدراسية والتدريس مف معمومات وحقائؽ ىو خبلصة ما يريد المجتمع تعميمو لصغاره ،حيث ٖ

 ة.يعكس حاجاتو العممية والمينية والثقافي
.إف مدى توفر وتنوع وحداثة المواد التعميمية والتجييزات المدرسية مرتبط بشكؿ مباشر بالحالة االقتصادية ٗ

 والحضارية لممجتمع المحمي .
.المدرسوف واإلداريوف والطبلب في المدرسة أفراد يتفاعموف مع قيـ وعادات المجتمع الكبير الخارجي فيذا التفاعؿ ٘

 (.  ٙٗ:  ٜٕٓٓفاعؿ خارج المجتمع ) فرج ، ما ىو إال امتداد لمت
  -تصور مقترح دور المؤسسات التربوية في الوقاية من المخدرات " المدرسة أنموذجا ":

إف انتشار وتفشي استخداـ المخدرات بأنواعيا في المجتمع ، ولقد أصبح المجتمع قمقا عمى أبنائو أكثر مف قبؿ ،   
، كذلؾ إدراكو الخطر الحقيقي عمى حياة أفراده في المجتمع عامة وفي المدرسة بسبب ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات 

خاصة ، بسبب الجيؿ بثقافة المخدرات وأضرارىا العاـ ، أما أىداؼ التصور المقترح لدور المدرسة في مواجية 
 -المخدرات ، كذلؾ قسمت إلى محاور  :

  -أهداف التصور المقترح لدور المدرسة في مواجهة المخدرات :
 .وضع إستراتيجية لمواجية ظاىرة تعاطي المخدرات والحد مف آثارىا.ٔ
 .وقاية وحماية الشباب مف تعاطي المخدرات  .ٕ
 .إثارة الوعي والتنبيو لمخاطر وانتشار المخدرات وتعاطييا .ٖ
 .القضاء عمى ظاىرة تعاطي المخدرات .ٗ
 .إثارة الوعي العاـ وحفز المسئوليف لحماية الشباب مف تعاطي المخدرات .٘
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 .بياف اآلثار النفسية واالجتماعية واألخبلقية واالقتصادية المترتبة عمى تعاطي المخدرات .ٙ
 .تييئة بيئة مدعمة لمحد مف تعاطي المخدرات .ٚ
 .تنشئة مواقؼ وسموؾ سميـ فيما يتعمؽ باستعماؿ المخدرات.ٛ
 .التوقؼ التاـ عف تعاطي المخدرات .ٜ
  -تطوير دور األسرة في مواجهة تعاطي المخدرات : -المحور األول : 
.أف تقـو األسرة بتعميـ األبناء معايير الصح والخطأ مع عممية توضيح تمؾ المعايير عف طريؽ استخداـ أمثاؿ ٔ

 شخصية .
عاد األبناء عف تمؾ الظروؼ التي يسيؿ فييا تعاطي .أف تقـو األسرة بفرض إجراءات نظامية تساعد عمى أبٕ

 المخدرات.
بعاد أبنائيا عف الرفاؽ األشرار والسوء.ٖ  .يجب عمى األسرة التحذير مف أصدقاء السوء وا 
 .يجب عمى األسرة متابعة أبنائيا ورعايتيـ والتأكيد مف اختيارىـ ألصدقائيـ.ٗ
 إسبلمية وتقوية الوازع الديني لدييـ . .اىتماـ األسرة بتربية األبناء والبنات تربية٘
 .مراقبة األسرة وضبط األبناء واإلشراؼ عمى ما يشاىدونو مف أفبلـ وبرامج وما يقرؤنو مف صحؼ ومجبلت.ٙ
 .مساعدة األسرة األبناء عمى اختيار الصحبة الحسنة والتعرؼ عمى أصدقاء أبنائيـ.ٚ
اء مف جية الوالديف ومف جية أخرى معرفة ما يجوؿ في أذىاف .أف تقـو األسرة بفتح قنوات االتصاؿ بيف األبنٛ

األبناء مف أفكار وما يعترضيـ مف مشاكؿ بدال مف أف يتجو ىوالء األبناء النا ساخريف يوصمونيـ إلى طرؽ غبر 
 سوية .

 -تطوير دور المدرسة في مواجهة تعاطي المخدرات: -المحور الثاني : 
 سية والتربوية لتبيف إضرار المخدرات الصحية واالجتماعية ..إعادة النظر في المناىج الدرأ
 .إعداد المواد والتقنيات البلزمة لبرامج مقررات الوقاية مف المخدرات .ٕ
 .استخداـ مقرر دراسي داخؿ المدرسة يوضح الوقاية مف المخدرات .ٖ
 ي المخدرات..إعداد الطمبة ثقافيا وتربويا وعمميا ونفسيا وأخبلقيا ألدراؾ خطورة تعاطٗ
 .العناية بمناىج التربية والتعميـ بما يتفؽ مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية .٘
.تضميف مناىج التعميـ في المراحؿ المختمفة التحذير مف المخدرات والمسكرات وبياف الحكمة مف تحريميا وشرح ٙ

 أضرارىا عمى الفرد واألسرة والمجتمع .
 لمخدرات في المناىج الدراسية ..إدراؾ برامج تعميمية متكاممة عف اٚ
.تنفيذ منيج شامؿ متكامؿ لموقاية مف إدماف المخدرات مف بداية مرحمة رياض األطفاؿ حتى نياية المرحمة الجامعية ٛ
. 
يجاد السبؿ لمقاومتيا.ٜ  .تعريؼ التبلميذ باآلثار الناجمة عف تعاطي المخدرات وأسباب كوف المخدرات مواد ضارة وا 
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الخطر الناجـ عف أزمة تعاطي المخدرات كمثؿ لبلستفادة منو في مساعدة الطمبة اآلخريف في اجتناب .استغبلؿ ٓٔ
 إدماف ىذا النوع مف المخدرات.

دماف المخدرات .ٔٔ  .العمؿ عمى تشجيع التبلميذ عمى مقاومة الوقوع في تعاطي وا 
 ئو ..أف تعمؿ المدرسة عف إبعاد الطالب الصالح عف أصحاب السوء مف زمبلٕٔ
 .أف يعرؼ المعمميف والمسوليف في المدرسة الطالب ذو الخمؽ الحسف مف الطالب ذي الخمؽ السيئ.ٖٔ

 -تطوير دور المسجد في مواجهة تعاطي المخدرات : -المحور الثالث : 
 .أف يتناوؿ الخطباء والوعاظ إيقاظ الوازع الديني في نفوس الناس .ٔ
 الديني لربط الفرد بربو مع التمسؾ بالقيـ والمبادئ اإلسبلمية . .غرس المبادئ الدينية وتقوية الوازعٕ
 .تشجيع الخطباء والوعاظ عمى مبدأ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر بيف أفراد المجتمع .ٖ
 .أف تتناوؿ الخطب والندوات واألحاديث الدينية النيي عف تعاطي المخدرات وأضرارىا وعقابيا في الدنيا واآلخرة .ٗ
 .أف تطير وتبيف الخطب والندوات اآلثار السمبية الناتجة عف تعاطي المخدرات عمى الفرد واألسرة والمجتمع .٘
 -تطوير دور اإلعالم في مواجهة تعاطي المخدرات : -المحور الرابع : 
 .تناوؿ برامج إعبلمية تعمؿ عمى تغيير اتجاىات وتصورات المبررة لتعاطي المخدرات .ٔ
 ج توعية لزيادة معرفة وتفيـ المخدرات واستعماؿ المخدرات وأضرارىا ..تناوؿ برامٕ
 .استخداـ األفبلـ والصور التي تكشؼ عف معاناة المتعاطي لممخدرات .ٖ
 .تناوؿ قصص تثير خياؿ الطفؿ وتدعـ لو قيـ االبتعاد عف المخدرات.ٗ
 .أف تقـو وسائؿ اإلعبلـ بعقد ندوات ومحاضرات لمتوعية الدينية.٘
  -تطوير دور الدولة والمجتمع في مواجهة تعاطي المخدرات : -لمحور الخامس :ا 
 .سف القوانيف والتشريعات التي تجـر االتجار في المخدرات وتعاطييا .ٔ
 .تكاتؼ الوزارات والييئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات لكي تنفذ خطتيا لمواجية تعاطي المخدرات.ٕ
 ي مواجية مشكمة تعاطي المخدرات ومكافحتيا..عمؿ برامج تدريبية فٖ
 .التنسيؽ والتعاوف مع المنظمات الدولية لمكافحة تعاطي المخدرات .ٗ
 .االىتماـ بتشجيع البحوث والدراسات الميدانية التي تكشؼ عف العوامؿ والدوافع المساعد عمى تعاطي المخدرات.٘
 مى تعاطي المواد النفسية..عمؿ برنامج العبلج المتكامؿ في حاالت االعتماد عٙ
 .عمؿ إستراتيجية تنمية دافعية الفرد في اتجاه التوقؼ عف تعاطي المخدرات. ٚ
 .تعميـ مشاركة الفرد واألسرة والجماعة والمجتمع في البرامج التي تيدؼ إلى مواجية تعاطي المخدرات .ٛ
عادة التأىيؿ واعدا االندماج االجتماعي.ٜ  .عمؿ تدابير لمعبلج وا 

 .نشر الوعي بيف أفراد المجتمع بمخاطر واستخداـ المخدرات .ٓٔ
 .القضاء عمى البطالة ووجود أعماؿ منتظمة ليـ .ٔٔ
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 .توفير فرص العمؿ لمعاطميف وبصفة خاصة المتعاطي بعد خروجيـ مف السجف .ٕٔ
تتعاوف الشرطة والمحاكـ .مشاركة جميع أجيزة القانوف المحمية في كافة إشكاؿ المقاومة ومنع التعاطي ويجب أف ٖٔ

 مع المدارس بصورة جدية وقوية .
.مساعدة المجتمع المدرسي في محاربة المخدرات عف طريؽ إمدادىا بالخبرات والتمويؿ مف قبؿ المجموعات ٗٔ

 (.  ٗٔ – ٓٔ:  ٕٙٔٓوالموسسات في المجتمع ) عامر ، 
 حـاتالفصل الرابع ....االستنتاجات ...  التوصـيــات .... المقـتر 

بعد استعراض الباحثة لدور المؤسسات التربوية في الوقاية مف المخدرات ،وتقديميا التصور المقترح  -:االستنتاجات
 -لتطبيقيا في العممية التربوية " المدرسة "،توصمت إلى عدد مف االستنتاجات أىميا :

 الوقاية مف المخدرات..ضعؼ البرامج الوقائية في مدارس التعميـ عامة وقمة الفائدة فييا حوؿ ٔ
 .اقتصار البرامج الوقائية عمى األساليب التقميدية في النشرات الحائطية والمحاضرات الدينية والزيارات القميمة.ٕ
 .عدـ وجود برامج مخططة مف قبؿ المدرسة لبرامج الرعاية والوقاية .ٖ
 الوقاية مف المخدرات.  .ندرة االستفادة مف التجارب المحمية واإلقميمية والعالمية في مجاؿٗ
.خمو السجبلت المدرسية مف البطاقات اإلرشادية التي ترصد السموؾ المنحرؼ لدى الطبلب واالكتفاء بتعبئة ٘

السجبلت المتمثمة في البيانات األولية والشخصية لمطبلب والمحاضر القائمة عمى الشكاوى والغياب والسموكيات 
 األخرى.

 -بما يأتي :توصي الباحثة  -:  التوصيات
.اختبلؼ سف اإلدماف عند التبلميذ ، كذلؾ يختمؼ نوع اإلدماف مف أنواع المخدرات ألخرى ، لذا في ىذه الحالة ٔ

نؤكد عمى الباحثيف دراسة موضوع سف الطالب ووضع برنامج ووضع طرؽ العبلج ، أي يؤخذ السف والمرحمة 
 لدى دراسة حاالت اإلدماف . التعميمية والثقافية والوسط االجتماعي بعيف االعتبار

 .االىتماـ بدور اإلعبلـ ووسائمو مف اجؿ شرح اإلخطار الجسمية التي يتعرض ليا المدمف جراء اإلدماف .ٕ
.قياـ وزارة الصحة بفتح ردىات خاصة لعبلج مف يقع في طريؽ تعاطي المخدرات مف الطمبة بمعزؿ عف ٖ

 السيئة إلييـ . األشخاص اآلخريف وذلؾ منعا النتقاؿ السموكيات
دخاؿ مادة عمـ النفس وعمـ االجتماع إلييا ، ٗ .تفعيؿ دور المرشد التربوي في المدارس المتوسطة واإلعدادية وا 

 موضوع اإلدماف عمى المخدرات والتركيز عمى كافة اشكالة وأنواعو ومخاطرة ضمف المناىج الدراسية .
 -د مف المقترحات وىي :في ضوء ما سبؽ خمصت الباحثة إلى عد  -: المقترحات

 .إجراء دراسة لتحديد المدارس العراقية المؤىمة أكثر مف غيرىا لتطبيؽ برنامج وقائي لموقاية مف المخدرات.ٔ
 .إجراء دراسة مقارنة بيف التبلميذ المدمنيف والتبلميذ غير المدمنيف .ٕ
 .بناء برنامج لموقاية مف المخدرات بيف التبلميذ.ٖ
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 المصادر 
 (.معجـ مصطمحات ومفاىيـ التعميـ والتعمـ،عالـ الكتب،الطبعة األولى،القاىرة، مصر. ٜٕٓٓ،مجدي عزيز) إبراىيـ

 (، دور المدرسة في الوقاية مف تعاطي المخدرات وزارة الداخمية موقع نت . ٕٛٓٓإصدارات المجنة ) 
 ( موضوع عف المدرسة ، موقع موضوع نت . ٕٛٔٓأبو حسف ، فداء ) 

 (.دور المدرسة في الوقاية مف اإلدماف، نت. ٕ٘ٓٓ)  أبو العزائـ
 :ندوة ,المخدرات بأخطار الوعي نشر في ودورىا التربوية المؤسسات (. ٕٙٓٓ) , القادر عبد أكـر ,إسماعيؿ أبو 

 األمنية، السعودية. لمعمـو العربية نايؼ جامعة :الرياض، المخدرات تعاطي مف الحد في التربوية المؤسسات دور
(.دور المدرسة في وقاية طبلبيا مف أخطار المخدرات ، كمية الدراسات العميا  ٕٕٔٓالجيني ، منصور بف مصمح ) 

 بجامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ، بيروت ، لبناف.
 (.دور العائمة والمدرسة في تربية األبناء ووقايتيـ مف االنحراؼ ،كمية اآلداب ، ٕٕٓٓحافظ ،ناىد عبد الكريـ )

 جامعة بغداد ، بحث غير منشور ، العراؽ
الديف والمجتمع ، رىامشكمة تعاطي المخدرات ودور المؤسسات التعميمية في الوقاية مف مخاط(.  ٕٔٔٓالديف ) 

 ، موقع نت.copyright 2011 ©والناس ،  
 (.موضوع عف المدرسة وأىميتيا .موضوع نت ٕٙٔٓربحي ، إسراء ) 
 ( .تعريؼ المؤسسة التربوية ، موقع موضوع نت .  ٕٙٔٓشريـ ، صفاء ) 
 ( .المخدرات وكيفية الوقاية منيا ، موضوع موقع نت. ٕ٘ٔٓصافي ، أنوار )

 ( مفيـو المدرسة لغة واصطبلحا ، موقع موضوع نت. ٕٙٔٓكفاية )  ألعبادي ،
( .أثار تعاطي المخدرات وتصور مقترح لتطوير دور المؤسسات التربوية  ٕٙٔٓعامر ، طارؽ عبد الرووؼ محمد ) 

 في مواجيتيا ، مصر.
واحد والعشريف ، الطبعة (. منيج المدرسة الثانوية في ظؿ تحديات القرف ال ٜٕٓٓفرج ، عبد المطيؼ بف حسيف ) 

 االولى ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف.  
 (. تعريؼ الموسسة التعميمية ، موضوع نت . ٕٙٔٓكامؿ ، ىبة ) 
 ، موضوع موقع نت . (. مفيـو المؤسسة التربوية بواسطة ٕٚٔٓكامؿ ، ىبة ) 

درسي ، الطبعة الثانية ، مكتبة النيضة المصرية ، (. الصحة النفسية والعمؿ الم ٜٗٚٔمغاريوس ، صموئيؿ ) 
 القاىرة ، مصر.

 لمواجية تكاممية رؤية :ندوة أبحاث ,اإلدماف مف لمحد الطمب تخفيض إستراتيجيات (. ٕٙٓٓ) ,منصور عباس ,محمد
  دبي، اإلمارات . ,المخدرات عمى اإلدماف

في مكافحة اإلدماف عمى تعاطي المخدرات ، (.دور المدرسة  ٕ٘ٓٓمحسف ، حارث صاحب وبشرى عبد الرحيـ )
 ، العراؽ . ٚٚمجمة كمية اآلداب ، العدد 

http://m-alotaibi.com/site/?p=21
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 (.المدرسة الذكية ،الطبعة األولى ، دار الفكر ،عماف ، األردف . ٕٕٔٓمحمود ،الفر حاتي السيد )
 ( ،ما أىمية المدرسة ، موقع موضوع نت .  ٕٛٔٓمشعؿ ، طبلؿ  ) 

دير القديس  -(: في المدرسة المسيحية، تعميـ الفتياف األلحاف و الكتاب المقدس  ٜٕٓٓ)  موقع األنبا تكبل
تصوير مايكؿ غالي لػ: موقع األنبا تكبل ىيما  -مف صور رحمة موقع األنبا تكبل إلثيوبيا  -تكبلىيمانوت، بحر دار 

 يونيو.-نوت، إبريؿ
 جازاف مع بمنطقة المخدرات مف الوقاية في التربوية المؤسسات (. دور ٖٕٔٓأحمد)  بف محمد بف اهلل نياري ،عبد

 السعودية ،وزارة العربية المممكة)الدكتوراه( العالية العالمية درجة لنيؿ مقدـ عممية رسالة تصور مقترح، مشروع تقديـ
 المنورة. بالمدينة اإلسبلمية العالي الجامعة التعميـ
 في المخدرات مشكمة نحو المتوسطة المرحمة طمبة اتجاه (. ٕٛٓٓالرندي)  العزيز عبد بف وربيعة الديف عصاـ ,نوفؿ
 تعاطي مف الشباب وقاية في واألسرة الديف دور حوؿ األوؿ - .العالمي المؤتمر ,ميدانية دراسة : الكويت دولة

 الكويت. ,المخدرات
 وبعض مصادر مف النت. . لتاريخ القديـ لممدرسة موقع نت  ٕٛٔٓويكيبديا ، 
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