ملخص مقياس المجتمع والمخدرات
المستوى :الثالثة ليسانس ( تاريخ عام)

لمحة تاريخية عن المخدرات:
ظهورها :
ظهرت من األزمنة المدٌمة فً الحضارات العتٌمة حٌث ظهرت نموش على شكل نموش فً
جدران المعابد وكتابات على أوراق البردي فً الحضارة المصرٌة (استعمالها فً
االلوصفات الدوائٌة لعالج االطفال – عالج أمراض العٌون – مراهم آلالم الجسم ...-الخ.
استخدم الحشٌش فً صناعة ألٌاف الحبال واأللمشة وأسماه االلصٌنٌون ( واهب السعادة )
وعند الهندوس ( مخفف األحزان ) ...
فً المشرق كان ٌمدم حسب المزاج ..
أنواع المخدرات :نوعان وهما المخدرات الكبرى والمخدرات الصغرى.
المخدرات الكبرى :من أخطر المخدرات بسبب مخاطرها السمٌة وأضرارها الصحٌة
واالجتماعٌة وتشمل:







األفٌون وٌستخرج من نبات الخشخاش.
الحشٌشٌ .ستخرج من نبات المنب الهندي
المات .
الكوكاٌٌن ٌستخرج من أوراق شجرة الكوكا التً تنمو فً امرٌكا الجنوبٌة.
الهٌروٌن مسحوق ابٌض اللون .
المارٌخوانا تستخرج من نبات المنب.

( المطلوب فكرة عن كل منها ).
المخدرات الصغرى :وهً ألل ضررا من سابمتها على االنسان وتشمل :
.1
.2
.3
.4

الشاي والمهوة
الكوكا وموطنها افرٌمٌا
جوز الهند واسمها العلمً (( مرٌتسكا )) .
البتل نوع من الفلفل االسود ٌطلك علٌه الغربٌون اسم (( جوبو)).

اسباب انتشار تعاطي المخدرات
أسباب نعاطً المخدرات كثٌرة ومتعددة وتختلف من شخص الى آخر حسب الظروف
والبٌئة.
ومن بٌن أسباب تعاطً هذه المادة المسمومة نذكر:










ضعف الوازع الدٌنً.
التفكن األسري.
الخالفات العائلٌة ال سٌما الخالفات بٌن األزواج والتً تصل الى حد االنفصال عن
بعضهما البعض (الطالق).
غٌاب الوالدٌن أحٌانا عن أبنائهما لفترة طوٌلة من الزمن.
السفر للخارج بصفة دائمة.
الفراغ .
الوضعٌة االلتصادٌة والمالٌة لألسرة.
االعتماد الخاطئ بعاللة المخدرات بالجنس.
االحتكان برفماء السوء.

آثار المخدرات على الفرد واألسرة والمجتمع.

أوال :آثارها على الفرد
ٌصاب الشخص المدمن جسمٌا نتٌجة لسوء الصحة العامة ( فمدان الشهٌة – اضطراب
الجهاز العصبً والهضمً – تلف الكبد – التهاب المخ – للة الحركة والنشاط ).. -
ثانيا  :آثارها على األسرة
-

-

ان تعاطً االب او االم او االبن للمخدرات ٌإثر تؤثٌرا مباشرا على الروابط االسرٌة
نتٌجة ما تعانٌه االسرة من شماق وخالفات دائمة لسوء العاللة بٌن المدمن وبمٌة
افراد االسرة .
اٌضا والدة االطفال بتشوهات خلمٌة اذا ما كانت االم مدمنة .
فساد المال بسبب االنفاق على المخدرات.
المسوة على االبناء فً حالة االدمان تإدي بهم الى العموق.
ترن المنزل والهروب منه بحثا عن مؤوى ومنه الى عالم االشرار .
الدخول فً عالم الرذٌلة و المعصٌة .

آثارها على المجتمع.
ٌنعكس تعاطً المخدرات على المجتمع أٌضا فانتشارها ٌزٌد من متاعب الحكومات حٌث:
 تعطٌل الموى البشرٌة فً المجتمع وٌإدي بالدولة الى االنفاق بغرض محاربة هذهالظاهرة الخطٌرة حٌث ٌتطلب ذلن أمواال وجهودا مضنٌة.
 زعزعة االمن فً المجتمع بظهور عصابات التصنٌع والتهرٌب والتروٌج والسرلةلشراء المخدرات..

طرق الوقاية من المخدرات.
ٌمكننا تلخٌص ذلن فً خمس نماط أساسٌة وهً:
أوال :الرعاٌة واالهتمام بهذه الشرٌحة من المجتمع بالتمرب منهم أكثر وتوجٌههم.
ثانٌا :التغلب على الضغوط النفسٌة فمعظم هإالء ٌعانون من الكآبة ومرضى نفسٌا ٌستوجب
مساعدتهم والولوف بجانبهم.
ثالثا :ممارسة الرٌاضة فهً تغذٌة للروح والعمل والجسم وتحسن الحالة النفسٌة والمزاجٌة.
رابعا :تجنب استعمال وتناول مسكنات و أدوٌة اإلكتئاب بإشراف الطبٌب المختص.
خامسا :االبتعاد عن المدمنٌن.

