
 جامعة ديالى 

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم التاريخ

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلٌن محمد علٌه 

 افضل الصالة والسالم.

 توعٌة وتثقٌف الطلبة حول مخاطر المواد ذات المؤثرات العقلٌة. -المحور االول:

 الشبكة اإللكترونٌة لألنترنت ومخاطرها.  -الثاني:المحور 

التوعٌة حول سوء االسالٌب المختلفة التً ٌتبعها بعض الطلبة  -المحور الثاني:

 للحصول على فرص النجاح والغش االكترونً.

ٌعانً العالم الٌوم مجموعة كبٌرة من التحدٌات التً اصبحت تهدد حٌاة ومستقبل 

 كالكوارث الطبٌعٌة مثل.االنسان فً االرض 

 الزالزل. -

 الفٌضانات. -

 بعض البلدان. ًاالحتباس الحراري الذي ادى الى الجفاف والمجاعات ف -

وكذلك ظهور الكثٌر من االمراض الخطٌرة التً تهدد االنسان والحٌوان والنبات 

 مثل:

 السرطان. -

 الجمرة الخبٌثة. -

 افالونزا  الطٌور. -

 افالونزا الخنازٌر. -

 ... الخجنون البقر. -

وقد ظهرت فً اآلونة االخٌرة بعض االمراض التً تسمم بعض الخضر 

والفاكهة فً بعض البلدان. وقد نتج ذلك عن سوء استغالل االنسان للطبٌعة 

الكٌمٌاوٌة والسامة فً القطاعٌن الفالحً والصناعً باستعماله المفرط للمواد 

 الى قضاء هللا وقدره وتصرفه فً االرض. لتحسٌن االنتاج وزٌادته. باالضافة

وتبقى مشكلة التعاطً للمخدرات التحدي االكبر الذي ٌواجه بلدان العالم، وحسب 

 منظمة الصحة العالمٌة، حٌث ٌؤدي الى وفاة االالف من الشباب سنوٌا.

الخمر والمخدرات مواد تسبب مشاكل عدٌدة فً معظم بالد العالم وتكلف الدولة 

ة واقتصادٌة كبٌرة النها تدمر االنسان نفسٌا واجتماعٌا وجسمٌا خسائر بشرٌ

 وبصورة متزاٌدة، مما جعل من االدمان مشكلة كبٌرة تواجه الدولة

 



 -تعريف المخدرات:

 .مشتقة من الخدر اي الظلمة  لغة:

هً المادة التً ٌؤدي تعاطٌها الى حالة تخدٌر كلً او جزئً مع فقد  اصطالحا:

الوعً او دونه وتعطً هذه المادة شعورا كاذبا بالنشوة والسعادة، مع الهروب من 

 عالم الواقع الى عالم الخٌال.

 مراحل االدمان

 مراحل.خبراء الطب النفسً مراحل االدمان الى ثالث قسم 

 واخذ جرعات قلٌلة منه.مرحلة التعرف على المخدر  -1

 مرحلة التكٌف متناول المخدر باستمرار. -2

مرحلة االدمان التً ٌصبح فٌها المدن سجٌنا للمخدر وٌكون غٌر قادر على  -3

 االستغناء عنه.

 :اسباب التعاطي للمخدرات

 هناك اسباب عدٌدة تؤدي باإلنسان الى تعاطً المخدرات

 البطالة والفراغ القاتل. -1

 االمراض النفسٌة.االصابة ببعض  -2

 الواقع.الهروب من  -3

 كثرة الهموم والمشاكل وسوء التربٌة. -4

 االنحراف عن تعالٌم الشرٌعة االسالمٌة. -5

 كثرة المروجٌن لها. -6

 وفرتها فً السوق بأثمان مناسبة. -7

 التفكك االسري وغٌاب الرقابة على االبناء. -8

 اسباب وراثٌة التً تتجلى فً تعاطً احد االقارب. -9

 :المخدراتاضرار 

 اتالف الجهاض العصبً وتعطٌل عمله. -

 السرقة لشراء المخدرات باي طرٌقة ان لم تكن تملك المال. -

 ارتكاب الجرائم بسبب غٌاب الوعً. -

 الجرعات الزائدة تؤدي الى الموت. -

 العزلة وتخرٌب جمٌع العالقات االجتماعٌة وعدم االهتمام بالعالة واالبناء. -

 دمار لالسرة والمجتمعات. -

 فقدان االمن واالمان. -

 تشوٌه السمعة وهروب االخرٌن منك. -

 



 :اثار المخدرات على الفرد والمجتمع

على الفرد: للمخدرات اضرار كثٌرة على صحة المدمن، فهً تؤثر على العقل  - أ

 واالعصاب والرئة والكبد والقب والمعدة .....الخ

وكذلك تؤدي الى االسهال وسوء الهضم وارتفاع حرارة الجسم، وتؤدي 

خطٌرة مثل السرطان وانفصام الشخصٌة وعدم  المخدرات الى ظهور امراض 

الثقة فً النفس والقلق والكسل. علما بان المدمن ٌكون محتقرا فً البٌت 

 والشارع ...الخ

تؤثر على العالقات على المجتمع: للمخدرات اثار واضحة على المجتمع فهً  - ب

وتؤدي الى رفع نسبة الطالق والتفكك االسري والى بروز اطفال الزوجٌة 

 شوارع ووالدة اطفال مشوهٌن.

وتؤدي الى عدم االستقرار االجتماعً بسبب توتر العالقات بٌن االسر واالقارب 

والجٌران مما ٌؤدي الى مشاجرات وخالفات قد تؤدي الى جرائم خطٌرة وكذلك 

 لمخدرات الى االخفاق والهدر المدرسً والى ارتفاع نسبة الرسوب.تؤدي ا

 -الوقاية من المخدرات: طرق

انتباه الوالدٌن لخطر المخدرات واضرارها وعملهم على تنشئة اوالدهم التنشئة  -

 الصالحة وتربٌة الوازع الدٌنً فٌهم باإلضافة الى تحذٌرهم منها. 

ابرز اضرارها فً وسائل االعالم بخطرها والتركٌز على توعٌة المواطنٌن  -

 المختلفة وعلى المنابر فً خطب الجمعة والدروس الدٌنٌة العامة.

 تخصٌص محاضرات فً المراكز الثقافٌة لبٌان اثرها وضررها. -

 االبتعاد عن رفقاء السوء والحرص على مصاحبة االخٌار الذٌن ٌؤثرون اٌجابا. -

 لمخدرات او ٌبٌعها او ٌشترٌها. تطبٌق العقوبات الرادعة على كل من ٌتعاطى ا -

 :المحور الثاني : االنترنت ومخاطره

االنترنت هو الشبكة العنكبوتٌة التً حولت العالم الى قرٌة صغٌرة، رغم وجود 

الحدود، والفواصل المكانٌة والزمانٌة، عن طرٌق اتاحة امكانٌة تبادل الرسائل، 

عً، االمر الذي ساهم فً زٌادة االجتما والصور، والفٌدٌوهات عبر مواقع التواصل

الترابط االجتماعً، وسهل عملٌة التعارف على الحضارات الجدٌدة واالماكن، 

واالشخاص، اال انه ٌجب االخذ باالعتبار ان االستخدام الخاطئ ٌضر باالفراد 

 وبالمجتمعات، وسنعرفكم على مخاطر استعماله.

 مخاطر استخدام االنترنت -

ٌؤدي االفراط فً استخدام االنترنت الى البعد عن العالم  العزلة االجتماعية: -1

المحٌط، االمر الذي ٌؤدي الى فقدان االصدقاء، كما ان االعتماد علٌه فً كل 

شًء ٌحدث سوءا فً التواصل بٌن االشخاص، علما ان التواصل الباشر ٌعتبر 



افضل وسٌلة للتواصل االجتماعً عم االخرٌن، كما ان االستمرار فً 

 خدامه ٌؤدي الى التفكك االسري.است

ٌؤدي االكثار من استخدام االنترنت الى تدهور الحالة الصحٌة  االمراض :   -2

، مثل تصلب العمود الفقري، والسمنة المفرطة، واالصابة ببعض االمراض

واالم فً الرقبة ومشاكل البصر، اضافة الى المشاكل النفسٌة، والشعور 

 والتوتر، وعدم الثقة باألخرٌن.المستمر باالكتئاب والقلق 

ٌحتاج التفاعل على مواقع التواصل االجتماعً  سرقة المعلومات الشخصية: -3

الى تدوٌن المعلومات الشخصٌة، التً من الممكن ان ٌصل الٌها قراصنة 

 الشبكة العنكبوتٌة، فٌستخدمونها الغراض غٌر اخالقٌة.

بر االنترنت من اكثر ٌعت تعرض االطفال الى المواقع االباحية والعنف: -4

الوسائل الحدٌثة خطرا على االطفال، علما ان الوصول الٌه اصبح سهال، 

وغٌر مقٌد بشروط او اسس للتعامل معه، االمر الذي ٌزٌد من احتمالٌة دخول 

االطفال الى المواقع االباحٌة المخلة باخالقهم، وبالتالً التاثٌر على قٌمهم التً 

كن دخولهم الى مواقع تعرض مشاهد عنٌفة، االمر تربوا علٌها، كما من المم

كونهم هم لبنة هذا المجتمع واساس الذي ٌؤثر على المجتمع بشكل غٌر مباشر 

 بنائه.

ٌؤدي االفراط فً استخدام االنترنت الى االصابة باإلدمان علٌه،  االدمان: -5

االمر الذي ٌؤثر على مجرى حٌاة الشخص، كونه ٌصبح غٌر قادر على 

د عن االنترنت وال ٌتخٌل حٌاته من دونه، كما ال بد من االشارة الى ان االبتعا

ذلك ٌؤثر على االنتاجٌة العامة لالشخاص وبالتالً ٌؤثر على تقدم المجتمع 

 وتطوره.

ٌؤدي االنفتاح على العالم الخارجً الى دخول ثقافات  تهديد الثقافة المحلية: -6

خاصة اذا كانوا ذوي ثقافة ووعً  اخرى تؤثر على الثقافة المحلٌة للمجتمعات،

 محددٌن، علما ان بعض هذه الثقافات قد تكون غٌر مناسبة.

تؤثر بعض مواقع التواصل االجتماعً على االفراد  تهديد االمن االجتماعي: -7

تأثٌرا سلبٌا، علما انها تستهدف فئة الشباب على وجه الخصوص، كان ٌتم 

تجنٌدهم ضد المصلحة العامة لبلدانهم االمر الذي ٌؤثر على قوة هذه البلدان، 

 وٌعرضها للخطر.

بعها بعض الطلبة التوعٌة حول سوء االسالٌب المختلفة التً ٌت -:الثالثالمحور 

 للحصول على فرص النجاح والغش االكترونً.

 

 

 



 :تعريف الغش

 خلط االشٌاء بغٌرها مثل) خلط البن بالماء(. -الغش لغة :

 خلط الردي بالجٌد. -الغش شرعا:

المحاوالت غٌر السوٌة لطالب المدرسة من  -الغش فً االصطالح التربوي:

 استخدام طرق غٌر مشروعة. اجل الحصول على اجابات االسئلة عن طرٌق

هو احدى الظواهر المنحرفة التً ٌستخدمها الطالب من اجل  -الغش اصطالحا:

 النجاح فً االمتحان.

حٌث ورد فً القران الكرٌم قول هللا عزل  ٌعتبر الغش من الكبائر -حكم الغش:

وجل )ٌا اٌها الذٌن امنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم 

 تعلمون(. 

الكرٌم صلى هللا علٌه واله )من غشنا والدلٌل من السنة النبوٌة قول الرسول 

 (.فلٌس منا

الورق  كانت طرق الغش واضحة وبسٌطة بان ٌستخدم الطالب قصاصات من

مكتوب علٌها النقاط المهمة. اال انه بعد ان دخلت اجهزة االستنساخ المتطورة 

سم ٌختصر فٌها  7-6صفحات بورقة صغٌرة ال تتجاوز  6بات الطالب ٌدون 

 المادة وتصغر باالجهزة  الحدٌثة.

عدد من الطلبة وربما ان بعض هذه الطرق لم تجد نفعا ونجاحا مما سبب بفقدان 

 بطرق غٌر شرعٌة ال تتناسب مع مفاهٌم التربٌة والتعلٌم.مستقبلهم 

ولكن االكثر تطورا الٌوم والقفزة النوعٌة والكبٌرة بعد ان انطوت جمٌع حاالت 

الغش الكالسٌكٌة هو الغش االكترونً باالجهزة ذات الكفاءة العالٌة وصعوبة 

دوالر  (733( الى )333كشفها هو اجهزة )البلوتوث( البالغة اسعارها من )

بحث ال ٌمكن ان ترى بالعٌن المجردة وٌحتوي هذا الجهاز على سماعة اذن 

ٌكون لونها بلون جسم االنسان وصغٌرة جدا وتدفع داخل االذن وجهاز الحاكٌة 

 صغٌر اٌضا ٌخفى بالمالبس الداخلٌة.

 اسباب الغش:

 هناك العدٌد من االسباب التً تؤدي الى حدوث حاالت الغش ومنها.

 وف من هللا وضعف االٌمان.قلة الخ -1

 عمد معاقبة مرتكبً الغش وتطبٌق االحكام علٌهم. -2

 ة االبناء تربٌة غٌر سلٌمة تتنافى مع االخالق االسالمٌة.تربٌ -3

 عدم رضا االنسان بما رزقه هللا. -4

 عدم اخذ العظة من االخرٌن. -5

 



  :طرق القضاء على الغش

 اتباع هذه االمور وهً:من الممكن القضاء على الغش والتخلص منه عن طرٌق 

 تضرع االنسان هلل عز وجل واخالص العمل له. -1

 االمر بالمعروف عن طرٌق الموعظة الحسنة. -2

 النهً عن المنكر -3

 تربٌة االبناء تربٌة اسالمٌة سلٌمة. -4

 مصاحبة الرفقاء الصالحٌن. -5

 وضع عقاب للغش حتى ٌرتدع االخرٌن. -6

 توضٌح صورة الغش للطلبة واظهار مدى خطورته. -7

محاضرات وندوات تتحدث عن الغش وتوضح اثاره السلبٌة على  عمل -8

 الطالب وعلى المجتمع.

وضع لوحات ذات الوان جذابة داخل المدرسة تتحدث عن الغش واضراره  -9

 ظ بها.حتى ٌراها الطلبة وٌتع

 

 

 

 

 

 

 المدرس                                                           
 حسن حمٌد حسن الباوي                                                          

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -جامعة دٌالى        

 قسم التارٌخ                                                           


