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 :مقدمة

 أن يستطيع النعمة وبهذه المخلوقات سائر على بها وميزه العقل بنعمة اإلنسان وتعالى سبحانه اهلل كرم

 سبحانه قال حيث األخطار، من وحذره الشر وطريق الخير طريق له وبين ينفعه وما يضره ما يميز

 ١٩٥ البقرة سورة (اْلُمْحِسِنيَن ُيِحُّب الَلَه ِإَن ۛ َوَأْحِسُنوا ۛ الَتْهُلَكِة ِإَلى ِبَأْيِديُكْم ُتْلُقوا َوَلا):وتعالى

   ١٥7 األعراف سورة ﴾اْلَخَباِئَث َعَلْيِهُم َوُيَحِرُم الَطِيَباِت َلُهُم ﴿َوُيِحُل:تعالى قال حيث والحرام الحالل بين كما

  الطفل أو والمرأة الرجل بين تفرق أو محددة عمرية فئة مصير تهدد تعد لم المخدرات تعاطي ومشكلة

 .البالء لهذا عرضة العمرية الفئات أكثر من المراهقين أن إال والكبير،

 للبشر ومفيد طيّب هو ما كل وأحل المجتمع أو األسرة أو بالفرد يضر ما كل االسالم حرم ولذلك

 .منه خيرًا الناس عوض إال شيئًا اهلل حرم فما جمعاء،

 مضار من تقترفه ما على يترتّب ما إلى النظر دون رغباتها تحقيق إلى دائمًا تميل البشرية النفس إن

  الضرورات تحفظ التي التشريعات ووضعت أنفسهم، جماح كبح إلى أتباعه اإلسالم أرشد فقد .جسيمة

 .والتشريعات األحكام لهذه تطبيق خير  اهلل رسول سيرة وكانت الخمس



 الهدف العام 

 . والمجتمعالتوعية والوقاية من خطر المخدرات على الفرد 

 :األهداف التفصيلية

 .المخدراتتحصين ووقاية المجتمع التربوي من أخطار ١.

 .النفوسفي  اإليمانيتقوية الجانّب 2.

 .المخدراتتعزيز القيم االجتماعية لرفض تعاطي 3.

 .المخدراتبيان التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية من خطر 4.

 .بالشبابرفع مستوى الوعي األسري والعناية ٥.

 .  اإلسالميةالتوعية رائدات  -التوعية اإلسالمية  مشرفات : الفئة المنفذة 

 (.داريات إ،،مديرات ،معلمات مشرفات )والتعليم وزارة التربية منسوبات : الفئة المستفيدة 

 .يوم كامل: مدة التنفيذ 

 .ذهنيعصف  –نقاش مجموعي   –مناقشة   -قصيرةمحاضرة : أساليب التنفيذ 

 .للورشةالعلمية المادة  -أقالم  -سبورة ورقية  -تقديمية عروض  -جهاز عرض  -حاسوب  :األدوات الالزمة 



 الورشةإرشادات 

 

 

 لآلخريناالستماع حسن. 

 الصامتوضع الجوال على. 

 الفائدةالمشاركة الفعالة تثري وتحقق. 

 واالستراحةااللتزام بالوقت المحدد للورشة والتدريبات. 

توزيع المسؤوليات واالدوار. 

 الميدانعلى االستفادة والتطبيق في الحرص. 
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 للمخدرات عدة تعريفات علميه وقانونية وغيرها 
 ؟تعريف المخدرات ، ما هو بالتعاون مع  مجموعتك 

 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 



 :ما هي المخدرات

   .األلم بتسكين المصحوب الوعي غياب أو والنوم النعاس تسبّب كيميائية مادة المخدر :العلمي التعريف

 ويحظر العصبي الجهاز وتسمم االدمان تسبّب التي المواد من مجموعة المخدرات :القانوني التعريف

 والكوكايين الهلوسة وعقاقير والحشيش ومشتقاته األفيون وتشمل .تصنيعها أو زراعتها أو تداولها

 .والمنشطات

 في خلاًل تسبّب منشطة أو مثبطة مواد على تحتوي طبيعية غير أو طبيعية مادة كل هي عام وبشكل

 .واجتماعيًا ونفسيًا جسميًا االنسان بصحة يضر مما عليها االدمان أو التعود من حالة إلى وتؤدي العقل
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شرَا إال وحذرنا منه وجاء ذلك في العديد وما ترك  إال دلنا عليه خيرًا  ما ترك الرسول 

 . الشريفةمن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية 

 مستشهدة بما تيسر منها بيني كيف حل اإلسالم مشكلة المخدرات وحذر منها ؟ 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
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 :المخدرات مشكلة حل اإلسالم

 شرب من الناس تنفير في نزل ما أول فكان للعقول مقنع تدرج في المشكلة لتحل القرآنية اآليات نزلت١.

  ِلَقْوٍم َلآَيًة َذِٰلَك ِفي ِإَن ۗ َحَسًنا َوِرْزًقا َسَكًرا ِمْنُه َتَتِخُذوَن َواْلَأْعَناِب الَنِخيِل َثَمَراِت َوِمْن ):تعالى قوله الخمر

 ثم الخمر، لتحريم تمهيدًا بذلك السكر يصف ولم بالحسن الرزق تعالى اهلل فوصف ،٦7 النحل سورة ( َيْعِقُلوَن

 .الضارة آثارها إلى األنظار لفت

 ۗ َنْفِعِهَما ِمْن َأْكَبُر َوِإْثُمُهَما ِللَناِس َوَمَناِفُع َكِبيٌر ِإْثٌم ِفيِهَما ُقْل ۖ َواْلَمْيِسِر اْلَخْمِر َعِن َيْسَأُلوَنَك) :تعالى قال2.

 2١٩ البقرة سورة ( َتَتَفَكُروَن َلَعَلُكْم اْلآَياِت َلُكُم الَلُه ُيَبِيُن َكَذِٰلَك ۗ اْلَعْفَو ُقِل ُيْنِفُقوَن َماَذا َوَيْسَأُلوَنَك

    43 النساء سورة (َتُقوُلوَن َما َتْعَلُموا َحَتىٰ ُسَكاَرىٰ َوَأْنُتْم الَصَلاَة َتْقَرُبوا َلا آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها يا) :تعالى قال3.

 اْلَخْمُر ِإَنَما آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها َيا) :تعالى قوله في القاطع التحريم جاء لتحريمها النفوس تهيأت أن بعد4.

 ٩0 المائدة سورة ﴾ ُتْفِلُحوَن َلَعَلُكْم َفاْجَتِنُبوُه الَشْيَطاِن َعَمِل ِمْن ِرْجٌس َواْلَأْزَلاُم َواْلَأْنَصاُب َواْلَمْيِسُر

  الرسول فقال الخمور إدمان لمشكلة النبوي الحل جاء وجل عز اهلل من القاطع التحريم هذا نزول ومع

   .ماجه ابن (شر كل مفتاح فإنها الخمر تشرب ال ) :عنه اهلل رضي الدرداء ألبي

لعن اهلل الخمر وشاربها وساقيها، : ) كل من يقوم بصناعتها وبيعها وشربها فقال  بل لعن رسول اهلل 

  .صححه األلباني وابو داود كتاب األشرية في تحريم الخمر( وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ومبتاعهاوبائعها 
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 . المحيطةباألسرة والبيئة ما يتعلق شخصي ومنها ما هو تتعدد أسباب تعاطي المخدرات منها 

 .المخدراتمع مجموعتك حاولي تصنيف أسباب تعاطي 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 



 :المخدرات انتشار سبب

 على منها نذكر منهم الشباب وخاصة المجتمع أفراد بين انتشارها على تساعد كثيرة أسباب للمخدرات إن

 :الحصر ال المثال سبيل

 : شخصيةأسباب •
 وحّب الخاطئة واالعتقادات ، المنزل في السليمة التربية انعدام نتيجة الديني الوازع ضعف أبرزها ومن

 الوقوع في النفسي االضطراب أو الصحية الحالة تسبّب وقد . والمجاملة والتقليد والفراغ االستطالع

 . بالمخدرات
 :أسباب اجتماعية •

 مسؤول وكلكم راع، كلكم) : الرسول قول امتثال وعدم األبناء رعاية وإهمال األسري العامل وأهمها

 .البخاري رواه (رعيته عن

التفكك األسري وغياب احد الوالددين وسدوء معاملدة األبنداء ومدن أبدرز األسدباب االجتماعيدة قرنداء          وكذلك 

أنده  الوصدية   السوء والصحبة السيئة حيث االقتران بهم يدؤثر علدى العقدل والتفكيدر لدذلك يؤكدد الرسدول        

مثل الجلديس الصدالح والجلديس    :) وقال ، حديث حسدن ( يخاللالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من : )قال

وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا  يحذيكالسوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن 

 .متفق عليه( إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة : طيبة، ونافخ الكير

  



 : اقتصادية أسباب•
 للوقوع سببًا والترف الغنى يكون قد كما و المخدرات تعاطي إلى المادية األحوال سوء يؤدي قد

 . فيها
  
 : بيئية أسباب•

  فأبواه الفطرة، على يولد مولود كل ) : الرسول قال فيه بالشباب تحيط التي البيئة تؤثر

 البخاري صحيح (يمجسانه أو ينصرانه، أو يهودانه،

 تعزز بيئة في نشأ فإذا. التأثير في كبير دور لها اإلعالم ووسائل بيئة من بالشباب يحيط ما إن

 الفساد من بيئة في عاش وإن فيه منطبعًا وسلوكًا له منهجًا صارت الحسنة واألخالق الفضيلة

 . فساد من فيها بما مصطبغًا أصبح ، والفكري األخالقي
 بنشر االنحراف عوامل من عاماًل يكون فقد نافع هو فكما حدين ذو سالح فهو اإلعالم دور وكذلك

 لدى والسلوكي الفكري االنحراف طرق من وهذا والزنا والسرقة المخدرات كتعاطي االنحرافات

 .المجتمع أبناء
 



 آثار أمنية آثار نفسية     آثار صحية أثار اقتصادية أثار اجتماعية   أثار دينية  
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لتعاطي المخدرات الكثير من اآلثار التي تشمل جميع جوانّب الحياة من خالل الجدول اآلتي 

 .وبالتعاون مع مجموعتك عددي بعض هذه اآلثار



 :آثار تعاطي المخدرات

 تلحق التي والمشكالت األمراض عن فضاًل والمجتمع الفرد تصيّب آفة المخدرات تعاطي يعد

 قدرة وتتدنى األسرية الروابط تتفكك حيث وينهار يتصدع االجتماعي البنيان فإن بالمتعاطي

 الشباب عجز ويتزايد االنتاج فيقل العمل على قدرته وكذلك الدينية بواجباته القيام على اإلنسان

 الحوادث عدد ويتزايد االجتماعية المشكالت وتتفاقم بمتطلباته واالرتباط الواقع مواجهة عن

 العنف حوادث وتزايد األبناء، وتشرد والطالق، األسرية، الخالفات كثرة :مثل والجرائم

 .وصحية نفسية آثار من ذلك يتبع وما واالنتحار والقتل والسرقة واالغتصاب،

 :و للمخدرات آثار على الفرد والمجتمع من أهمها ما يلي

 صلواته آداء تمنعه غيبوبة في صاحبها تدخل العقل مذهبة للوقت مضيعة المخدرات :الدينية اآلثار -1

 كل الرتكاب تجره عقله على سيطرتها أن كما اإلسالم، يفرضها التي الدائمة اليقظة وتنافي عباداته وتحقيق

 .وغيرها لألعراض وهتك وسرقة قتل من محرم



 في منتج غير وعضو العمل عن عاطاًل يصبح حتى المدمن صحة تدهور يتنامى :االجتماعية اآلثار -2

 السم هذا في موارده وينفق أسرته، في كراع لمسؤوليته متحمل غير ، الجرائم ارتكاب إلى يميل المجتمع،

  والتفكك الطالق فيكثر البيت، داخل والقلق األمان عدم يسبّب مما نفقه، بدون أسرته أفراد تاركًا القاتل

 .االسرة أفراد إلى التعاطي عادة فتنتقل المتعاطي يشاهدون ألنهم األسرة أفراد باقي يتأثر وقد األسري

  له الفقر يسبّب مما لألموال هدر ولديه منتج غير ألنه الفرد انتاجية لتدني نظرًا :االقتصادية اآلثار -3

 على اإلنفاق في كبرى خسارة بمجتمعه يلحق فإنه والنمو االقتصاد على أثره له هذا أن كما وألسرته،

 .اإلدمان يسببها التي األمراض من عالجه

 وتؤكد واإلرادة، التفكير في تتحكم التي الدماغ قشرة ضمور إلى يؤدي اإلدمان : الصحية اآلثار -4

 من بنوبات المدمن يصيّب كما العقلية، القدرات في نقص إلى يؤدي المخدرات تعاطي إن الطبية األبحاث

 العصّب ومنها األعصاب والتهاب الطحال وتضخم الكبد وتليف الوعي وفقدان واالرتعاش الهذيان

 .السرطان إلى يفضي قد والذي والمريء البلعوم في مزمن التهاب وإلى العمى إلى والمفضي البصري



 عصبية مع والهبوط واإلنقباض االستقرار بعدم والشعور المستمر والتوتر القلق مثل :النفسية اآلثار -5

 في واختالل فيه، واالستمرار العمل على القدرة وعدم العام والمظهر النفس وإهمال المزاج، في وحدة

 وثقة االجتماعي ووضعه عمله في المتعاطي على يؤثر مما ، واإلكتئاب الوجدان في واضطراب اإلتزان

    .به الناس

 :األمنية اآلثار -6

 هناك فليس وإجتماعية ونفسية وصحية أمنية بين ما المخدرات ظاهرة انتشار على المترتبة اآلثار تتعدد

 ما غالبًا أنها إلى إضافة عليها، يعاقّب ذاتها حد في جريمة فيها واالتجار المخدرات تعاطي أن في شك من

 يجعل الذي األمر واالغتصاب واالعتداء والسرقة كالقتل الجرائم من العديد ارتكاب إلى طريقًا تكون

 يتحمله ما إلى باإلضافة االجرامية الميول وتحرك توقظ فالمخدرات دائم، استنفار حالة في األمنية األجهزة

 ضبطيات يصاحّب ما غالبًا أنه ذلك البشرية القدرات من كثير بفقد المواجهات أثناء األمني الجهاز

 .أسلحة ضبطيات المخدرات

 :األمنية األضرار ومن

 .بنيانه وتقويض المجتمع تفكك في يسهم ما والخصومات المنازعات كثرة١.

 .كانت طريقة بأي األموال على الحصول بهدف الجرائم انتشار2.

 .المجتمع أفراد نفوس في االستقرار وفقدان االضطراب وحدوث األمن زعزعة3.

  المسلحة المقاومة نتيجة األمن أجهزة وتضرر المجموعات أو األفراد مستوى على العنف ظاهرة انتشار4.

 .األمن رجال وفقد
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 .بالمخدرات من المصائّب العظيمة التي قد تصيّب الشباب وتحتاج إلى التعامل معها  اإلبتالءإن 

 فماهي العالمات واألعراض التي يعرف ويكتشف بها متعاطي المخدرات ؟ 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

 



 :كيف نكتشف المتعاطي للمخدرات

 األباء قبل من شديد واهتمام وتأمل وقفة إلى تحتاج خطيرة ظاهرة عليها واإلدمان المخدرات تعاطي

 وهذه المخدرات متعاطي على تظهر التي الهامة واألعراض الصفات معرفة وتتطلّب والمربين واألمهات

 :قسمين إلى تنقسم األعراض

 أو المدرسي المستوى في سلبي تغيير والعمل، المدرسي اإلنتظام في سلبي تغيير :سلوكية أعراض -أواًل

 كثرة الشهية، فقد الدينية، والواجبات الفروض إهمال النفس، على واإلنطواء العزلة الوظيفي، األداء

 المال، وطلّب اإلستدانة كثرة المنزل، عن والبعد السهر المزاج، تقلّب ،اإلنفعال وسرعة العصبية النوم،

 .السرقة

  الوزن، في سريع إنخفاض األطراف، في رعشة واصفراره، الوجه شحوب :خارجية أعراض -ثانيًا

 المالبس على حروق آثار وجود التعرق، كثرة األنف، منطقة وخاصة الجسم في طبيعية غير حكة ظهور

 اإلتزان عدم واألفكار، الكالم في التركيز وعدم اللسان ثقل دائم، بشكل وإحتقانها العينين إحمرار والجسم،

 .بالسيارة إصطدامه تكرار جسمه، في الحقن عالمات وجود المشي، في

 للتثبت مؤشرات هي إنما للمخدرات متعاط بها يتصف من أن على قطعية دالله ليست العالمات وهذه 

     .سلوكه ومراقبة حاله من
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النفسية وهي  واإلضطراباتضعف الوازع الديني واألخالقي يجعل الفرد فريسة لألزمات 

  . بدورها تكون أحد أسباب التعاطي 
مع مجموعتك ناقشي هذي العبارة مبينة دور األسرة في تقوية الوازع الديني واألخالقي 

 .المعنيةبالوسائل التربوية 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

 



 :دور التنشئة االجتماعية في تحصين األبناء

 في المخدرات على اإلدمان يخلفها التي واإلقتصادية واإلجتماعية النفسية اآلثار خطورة في يشك أحد ال

 ومستوى وأمنهم إستقرارهم في وتؤثر أفراده سلوكيات وتضر المجتمع حركة تشل فهي واألفراد المجتمعات

 .أدائهم

 المشاركة من وتمكينه الفرد إلى المجتمع ومبادئ قيم نقل يتم خاللها من التي العملية هي االجتماعية التنشئة

 ضد التحصين في دورها االجتماعية التنشئة تؤدي أن يمكن ولذلك أعضائه مع والتفاعل المجتمع حياة في

 .المخدرات

 :األسرة -أواًل

 االجتماعي سلوكه تشكيل على وتعمل فيها األولى حياته مراحل يعيش لكونه الفرد في مؤثر أول هي األسرة

 وطبيعة األسرة فبنية .ويتقبلها المجتمع يرتضيها التي واإلتجاهات القيم تغرس أنها كما شخصيته وبناء

 ،إنسجام عدم ) واألم األب كعالقة االجتماعية التنشئة نمط تحديد في أساسي عامل داخلها السائدة العالقات

 عالقة (مرنة متفتحة، قاسية، مستبدة، ) باألبناء الوالدين عالقة (وثقافي واجتماعي فكري تفاوت طالق،

 وذلك أفرادها تحصين مسؤولية األسرة على تقع لذا (كراهية نفور، عدوانية، ودية،) بينهم فيما األخوة

 :أهمها من التربوية باألساليّب

التحفيز 
 والتعزيز

الثواب 
 والعقاب

 المالحظة
التوجيه 
 والمتابعة

القدوة 
 الحسنة

تنمية 
الوازع 
 الديني
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 من خالل التنشئة االجتماعية يتم نقل المبادئ والقيم المرغوبة في المجتمع إلى الفرد  

 أدوارها؟هي المؤسسات التربوية المؤثرة في هذه التنشئة وماهي فما 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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 :المدرسة -ثانيًا

 التالميذ نمو تحقيق إلى وتسعى االجتماعية التنشئة مؤسسات أهم احدى االسرة جانّب إلى المدرسة

 دور يتعاظم كما والقيم، واإلتجاهات والمعايير الكفايات على وتربيته واجتماعيًا ووجدانيًا وعقليًا جسميًا

 .المنحرف السلوك ضد الحماية في مساهمتها خالل من المدرسة

 .والتأنيّب العقاب بدل والتعزيز الثواب واستخدام التحصيل في الرغبة وتشجيع الدافعية إثارة١.

 ضوء في التربوي النمو على ومساعدتهم مستوياتهم على التعرف وأهمية الفردية بالفروق العناية2.

 .قدراتهم

 أساليّب إلى باإلضافة المختلفة الحياتية المشاكل مواجهة وتضمينها التعليم في متطورة أساليّب تبني3.

 .المخدرات تعاطي ضد وتوعيتهم أقرانهم لمساعدة واإلقناع االتصال

 .المجاالت كافة في مفيدة نشاطات خالل من التالميذ ورعاية االبتكارية األفكار تشجيع4.

  على المخدرات لمواجهة استراتيجية أفضل هي والمجتمعية الذاتية الحصانة وبناء الوقاية إن٥.

 .التوعية في كبير دور وللمدرسة المدى والبعيد القريّب المستوى



   من الحياة في المستجدات لمواجهة إلعدادهم واألخالق القيم من بإطار العلمية المعرفة تقديم•

 .والمهارات القدرات تنمية خالل

 .المخدرات بأضرار التوعية•

 .المخدرات خطورة تجاه وسليمة صحيحة بأفكار الصحيحة غير األفكار استبدال•

 من يعاينين الالتي أو الوالدين كال أو أحد بفقد الرعاية فقدن الالتي الطالبات ورعاية متابعة•

 .األسري التفكك حاالت

 .األسرة مع بالتعاون تغيير من عليها يحدث وما السلوكيات متابعة•

 .اإلثرائية بالبرامج الفراغ أوقات شغل•

 

 :والتقنية اإلعالم -ثالثًا

 والمعلومات المواقف بواسطتها تعكس حيث االجتماعية التنشئة في والتقنية اإلعالم وسائل تؤثر

 وفي االنحراف أشكال مختلف عرض في فاعل دور من الرسائل لهذه ما اغفال يمكن وال واألفكار،

  أسيء إذا تظل اقتنائها وسهولة وفرتها مع الرسائل فهذه .المخدرات تعاطي على االدمان مقدمتها

 .األبناء لدى المنحرف السلوك صياغة في تسهم التي األدوات أخطر من إستخدامها



 :المسجد -رابعًا

  المخدرات وإدمان تعاطي عن الناتجة للمخاطر الصحيح الوعي نقل في عظمى أهمية له المسجد

 والتعاون والتآخي للتعارف ميدانًا المسجد كون بربه الفرد صلة وتقوية الديني الوازع بإيقاظ وذلك

   .والتناصح

 وتنبه المخدرات تعاطي من الشريعة موقف ببيان الشباب لدى الدينية القيم وغرس بناء في دور وله

 والمناسبات والدروس الخطّب باستثمار الصالحة التنشئة لتنشئتهم األبناء نحو مسؤوليتهم حيال األسر

 بكتاب بالعناية الفراغ أوقات واستثمار الشباب طاقات توجيه على والعمل الطاعات ومواسم الدينية

 .وتجويده وتدارسه وتدبره وحفظه اهلل
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 .  من الوقوع في براثن المخدرات النشء يقع على عاتق المربيات مسؤولية كبيرة في وقاية 
 .تعاوني مع مجموعتك في وضع بعض األسس للوقاية 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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 أسس الوقاية من المخدرات

 بالنفسالثقة زرع  -1

 وليس المخدرات تجربة لمحاولة ال تقول النشء في داخلية مقاومة بناء في تتمثل المخدرات من الوقاية

 خبرات اكتساب في والشباب النشء لمساعدة وواسعة مختلفة جهودًا تشمل الوقاية هذه ،.تعاطيه

 احترام أهمية بتعليمهم تهتم الوقاية وبرامج بالقيم، والتعلق النفس في الثقة يكتسبوا حتى ومهارات،
 . - اهلل شاء إن - .اإلدمان لخطر تعرضهم احتمال عن بعيدين يكونون سوف وبذلك القيم وغرس أجسامهم

 التجربةالتحذير من مخاطر  -2

 النضوج مفاتيح من يعدونه ما خصوصًا الحياة في شيء كل تجربة إلى يجنحون عادة المراهقون

 األبناء صداقات مراقبة فإن لذلك والتدخين المخدرات عن خاطئة مفاهيم هذه تحمل وقد والرجولة،

 الرجولة عن سليمة مفاهيم وضع خالل من البيضاء السموم مع خصوصًا األولى التجربة من وتحذيرهم

 .المخدرات هذه ضد الوقاية أسس من لهو والحياة



 المخدراتماهية تعريف األبناء  -3

  بقاعدة اإللمام يجّب دقيقا ذلك يكون وحتى والخمور المخدرات عن الدقيقة المعلومات إعطاؤهم المهم من

 السرور تعطي بأنها لها يروجون المخدرات تجار أن ذلك و المخدرات، عن عامة سليمة معلومات

 هي األبناء مع المخدرات خطورة عن للحديث األوقات أفضل إن و منها العالج وسهولة والقوة والرجولة

 منشورة مشكلة هناك تكون عندما ذلك عن الحديث المناسّب من يكون وقد والراحة، االسترخاء أوقات

 التي عامة والدينية القرآنية واألحاديث اآليات توضيح أهمية مع اإلعالم وسائل أحد في أو الصحف في

   .تأثيرًا وأسرع قبواًل أكثر الحديث لجعل المخدرات خطورة عن تتحدث

 استخدم السلطة -4

 تجريبها في التفكير مجرد أو للمخدرات األبناء إستخدام رفض في وجليًا واضحًا الحزم يكون أن بد ال

  المخدرات تعاطيهم شرعية عدم تفهم على يساعدهم وهذا الوالدين وبتوجيه بالتعليمات يتقيدون فاألطفال

   .المستقبل في اآلخرين من المخدرات قبول رفض على يساعدهم كما

 



 االستماع لألبناء  -5

  ووجهات ومعتقداتهم ألفكارهم لالستماع الكامل االنتباه وإعطائهم بهم اإلهتمام اآلباء من األبناء يحتاج
  فهمهم، بمستوى إليهم والحديث األفكار هذه لكل الفهم بل فقط االتصال مجرد ليس واالستماع نظرهم،

 اآلباء وعلى المخدرات، موضوع إلى يتطرق ما عادة الحديث وإن وغضبهم انفعاالتهم وتحمل بل
 قد الطرق هذه فإن .األبناء وانتقاد النصح إعطاء من اإلكثار معنى يحمل قد الذي الحديث عن البعد
  في ثقتهم وازدياد تشجيعهم إلى يؤدي األبناء إلى االستماع فحسن اآلباء، مع والحوار الثقة النشء تفقد

 . أنفسهم

 :  ومن مقومات حسن االستماع لألبناء

  أهميتهوإعطائه إعادة صياغة سؤال االبن حتى يعلم أن األب قد فهم السؤال.  
 مراقبة تعبيرات وجه األبن وحركات جسمه حتى يتم التأكد من صدق المعلومة أم ال ؟؟ 
غير اللغوي من خالل ابتسامة له أو الربت على ظهره أو كتفيه، أو بنظرة العين عطاء األبناء الدعم إ
 .له
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تتطور مهارات المروجين في سبيل الوصول إلى الشباب بهدف التغرير بهم مستغلين كل فرصة  

 .ووسيلة 
 اذكري بعض هذه الوسائل ؟ 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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 :أساليب المروجين

 بهدف والشابات الشباب على السموم وتوزيع والنصّب الخداع في المروجين مهارات تتطور

 عصابات عليه تشرف إلكترونيًا الترويج يكون حيث التقنيات تطور مع وخاصة بهم التغرير

 الجسمانية القوة مثل معينة عالجات تشرح رسائل بواسطة الشباب فكر على تستحوذ منظمة

  طبي عالج أنه أساس على لسمومهم مروجًا يتخذونه وقد الجغرافي موقعه يحددون ثم وغيرها

 .مالي بمبلغ وعائلته أصدقائه محيط وسط له بالدعاية ليقوم له مرخص غير
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 وأغلى الوطن شباب على الداهم الخطر ضد منيعًا سدًا الوقوف على اهلل حفظهم أمرنا والة حرص

  مكافحة في مرتكزات عدة لها كان ولذلك وازدهار نموه في تساهم بشرية مقدرات من يملكه ما

 . المخدرات

 .حاولي مع مجموعتك متابعة هذه المرتكزات وتلمس أثارها 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 



 :  المخدرات منهافي مكافحة المملكة العربية السعودية مرتكزات 

 .إنشاؤها جهاز مخصص يعمل على مكافحة المخدرات ١.

 .التوسع في إنشاء إدارات عامة ومكاتّب وشعبة لمكافحة المخدرات 2.

 .صدور فتوى هيئة كبار العلماء في تطبيق اإلعدام بحق مهربي ومروجي المخدرات 3.

 .  هـ ١407عدد من المصحات العالجية لعالج مرضى إدمان المخدرات منذ عام إنشاء 4.

 هـ١42٦صدور نظام مكافحة المخدرات عام ٥.

هـ ١427هـ صدور قرار مجلس الوزراء عام ١42٦صدور نظام مكافحة المخدرات عام ٦.

 .بتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 

 هـ ١42٩الوطنية لمكافحة المخدرات في عام  اإلستراتيجيةصدور  7.

الدولية الصادرة بشأن مكافحة المخدرات وضبط مرتكبي جرائم المخدرات  االتفاقيات 8.

 .وغسيل األموال 



 حقائق وأرقام مؤلمة

 مدمن يراجعون مستشفيات األمل أسبوعيًا لطلّب العالج  2١00

 مساعد مدير عام مكافحة المخدرات                                                                      









ممارسدتها فدي المواقدف    منده  أنماط السلوك المتوقدع   إكتسابإن التربية عملية تهدف إلى مساعدة الفرد على 

الحياتية بحيث يصبح قادرا على تحقيق التكيف االيجابي المثمر مع نفسده ومدع بيئتده االجتماعيدة والطبيعيدة      

بالسعادة والفائدة كما تسعى إلى تنمية شخصية متكاملدة قدادرة علدى اكتسداب     مجتمعه وعلى عليه تكيفا يعود 

 .السلوكيةالمهارات والقيم واالتجاهات واألنماط 

َوَلدا َتْقُتُلدوا   ): تعدالى قدال اهلل   بآبداهم قال اإلمام بن القيم وصية اهلل لآلبداء بدأوالدهم سدابقة علدى وصدية األوالد      

 .3١سورة اإلسراء ( َكِبيًراَأْوَلاَدُكْم َخْشَيَة ِإْمَلاٍق ۖ َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإَياُكْم ۚ ِإَن َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًئا 

ثم يقول من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركة سدى فقد أسداء غايدة اإلسداءة وأكثدر األوالد إنمدا جداء فسدادهم        

وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسدهم ولدم    األباءمن قبل 

 -:خالل اآلتي كبارا ولذلك ال بد من االهتمام بالتربية من ينفعوا آباءهم 

 

فهم الشخصية 
وفهم ميولها 
 واستعدادها

اكتشاف 
المواهّب 
والقدرات 

واالستعدادات 
والميول 

 واالتجاهات 

التوعية بطبيعة 
المرحلة 

العمرية التي 
 يمرون بها

رعاية السلوك 
وتعديله 
 وتقويمه 

متابعة 
قضاياهم 
ودراسة 
 الحاالت



 :نستطيع أن نضع ثالثة أهداف رئيسية للتربية حتى نقي األبناء من أخطار المخدرات

إعداد الشخصية القادرة •
على تحمل المسؤولية  

والقدوة في سلوكها النافعة 
لنفسها ولمجتمعها ولوالة 

 .أمرها

 الثالث

التنمية العلمية وذلك  •
باكتشاف المواهّب  
والقدرات وتنميتها 

وتعليمه  العلوم المناسبة 
 .له والمفيدة لمجتمعه

 الثاني  

بناء اإلنسان المسلم ذي •
الشخصية المتكاملة وذلك  

بتحقيق النمو الجسمي  
والعقلي والروحي  

 .واألخالقي واالجتماعي

 األول



 :التوصيات

 .توفير بيئة جاذبة للطالبات١.

 .احتواء مشكالت الطالبات التربوية والتعليمية2.

 .الرفق والحكمة في التعامل مع المواقف 3.

 .مد جسور التعاون والتواصل بين المدرسة واألسرة4.

 .التوعية المستمرة بأضرار المخدرات٥.

 .التوجيه إلى اختيار الرفقة الصالحة٦.

 .استثمار أوقات الفراغ بما ينمي مواهّب ومهارات الطالبات7.

 


