جامعة محمد خيضر –بسكرة
كمية العموم االنسانية و االجتماعية

مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراىنة

اشراف:

أ.د نور الدين زمام

مدير المخبر

د .وسيمة بن عامر

رئيسة الفرقة

QUEDIA

رئيسة اليوم الدراسي
د /فطيمة دبراسو

فرقة البحث

البرامج االرشادية وقضايا الصحة النفسية

رئيسة المجنة العممية

في الوسط المدرسي

د /وسيمة بن عامر

تنظم اليوم الدراسي األول حول

أ.د /نور الدين زمام
د /فاتن باشا

د /اسماعيل رابحي
د /عمار رواب

د /عائشة نحوي
د /صباح ساعد

د /نجاة يحياوي

أ /نورة دغنوش

رئيسة المجنة التنظيمية
د /فطيمة دبراسو

أعضاء المجنة التنظيمية

أ .محمد بن خمفة

قاعة المحاضرات الكبرى ( بالورشة األولى)

-1أن يكون البحث جديدا و لم يسبق نشره
أو تقديمو من قبل.
-2أن يستوفي الشروط المنيجية والعممية
المتعارف عمييا.
 -3ال يقل البحث عن  15صفحة وباستعمال

الخط  simplified Arabicبحجم  14لمبحوث

العربية.

 -4أما البحوث بالمغة االجنبية يشترط استعمال
الخط  Time New Romanبحجم 14

أعضاء المجنة العممية

 26أفريل 2017

 )1شروط المشاركة:

طمبة الدكتوراه

أ .رحيم يوسف

نورة زمرة -فطيمة صالحي -فضيمة لحمر –

سموى دباش  -نورة مزوزي -مريم حمودة

مريم قارة -حنان مزردي -خولة فالح-وافي رقية.

 -5اليدف من اليوم الدراسي تقديم أعمال

تنشر الحقا لذلك يجب احترام شروط النشر

بمجمة المخبر.

 )2تاريخ استالم المداخمة:

آخر أجل الرسال المداخمة كاممة ىو  24أفريل

.2017

 )3المراسالت:

توجو المراسالت عبر البريد الكتروني:

debarassoufatima@yahoo.fr

اشكالية اليوم الدراسي:
لقد اقتحمت المخدرات الوسط المدرسي بصفة
ممحوظة في السنوات األخيرة ،و أغرت كال الجنسين
و ىذا ما أرجعو المختصين إلى المشاكل النفسية
و االجتماعية التي يتخبط فييا ىؤالء

المراىقين ،السيما في غياب اإلرشاد النفسي الذي من
اللجوء إلى ىذه السموم
شأنو أن يحمل أسباب
القاتمة،حيث يعتبر استيالك المخدرات بوابة ومقدمة
لعديد من المشاكل التي نسمعيا ونراىا يوميا تمأل أروقة
 ،حيث تميد المخدرات
المحاكم وشوارع المدن
إلستتفحال آفات خطيرة أخرى داخل المجتمع كالسرقة
واالغتصاب  .يسقط العديد من المراىقين في شباك
اإلدمان الذي يعبر في أحيان كثيرة عن اليروب من
وسط أسري متصدع أو عن حاجات لم يتمكن المحيط
االجتماعي ككل من إشباعيا.
ان تعاطي المخدرات لدى المتمدرسين يقترن بوقوع
العديد من المشكالت واألمراض االجتماعية  ،منيا

تدىور مستوى الصحة النفسية والجسمية وسوء التوافق

النفسي واالجتماعي وتغير في شخصية الفرد ،باإلضافة
إلى اليالوس السمعية البصرية كما يؤدي التعاطي إلى

آثار نفسية مثل القمق والتوتر المستمر والشعور بعدم

االستقرار والشعور باالنقباض واليبوط مع عصبية وحدة

في المزاج واىمال النفس والمظير وعدم القدرة عمى
العمل أو االستمرار فيو ،كما

يقمل من التركيز الدائم

وحضور الذاكرة وتعريض الميارات الميكانيكية لمضياع.

وعمى نفس نسق ما أوردناه من أثر المخدرات عمى

القدرات المعرفية في العممية التعميمية فإن نفس النتائج

المشابية تتكرر في عمميات األداء اإلنتاجي وفي

الكفاءة الذىنية والميارات اليدوية  ،و إفساد الوظائف

المعرفية.

ونظرا لخطورة الظاىرة ينادي العديد من المختصين

األىداف

والخبراء الميتمين بشؤون المراىقين إلى ضرورة

اإلسراع في تدارك االستفحال المثير لممدمنين عمى
المخدرات في الوسط المدرسي من خالل تفعيل

 -1ظاىرة المخدرات باألرقام

ك

دور اإلرشاد النفسي وسط ال متمدرسين لمحيمولة  -2انتشار المخدرات ( األنواع والعوامل).
دون تضميميم والحتواء انشغاالتيم حتى ال تكون  -3مخاطر المخدرات وتأثيرىا عمى
سببا في التسرب المدرسي أو الجنوح ،وفي ىذا

الصدد يجمع العديد من المختصين النفسانيين
عمى أن غياب االتصال داخل األسرة من أىم

األسباب التي تجعل الشباب يرتمون في أحضان
الشارع أو ذلك الفضاء الذي يمكنو سد ثغرة

الفراغ ،ليبدأ عندئذ مسمسل الخطر المعنوي إثر

الصحة النفسية للمتعمم.

 -4برامج الوقاية واالرشاد النفسي

المقدمة لممتعممين حول مخاطر المخدرات.

-5استراتيجيات التكفل بالمتعممين
المدمنين في الوسط.

مخالطة عصابات السرقة والترويج لممخدرات.

المحاور

إن ميدان التربية والتعميم ىو األرحب واألجدى

لفعل أي تغيير في حياة األفراد وا لجماعات ووجب
المساىمة في الحد من المخاطر المنتشرة في

وسطو كانتشار المخدرات واإلدمان عمييا ذلك أنو
ىو المعني والمقصود األول لمواجية أي تغيير

يحدث ،وذالك ال يقوم إالّال عمى نظرة تربوية جديدة
شاممة تستمد عناصرىا من طبيعة ىذا العصر

الجديد و امكانياته في إحداث التغير وتوجييو
وضبطو.

-1

تحسيس البيئات االجتماعية بمدى

استفحال ظاىرة المخدرات في الوسط المدرسي

وتاثيرىا عمى الصحة النفسية لممتمدرس.

 -2إيجاد أىم االطرق واالستراتيجيات لموقاية
من ظاىرة المخدرات في الوسط المدرسي.

 -3إيجاد استراتيجيات إرشادية لعالج ظاىرة
اإلدمان عمى المخدرات في الوسط المدرسي.

