وزارة التعلين العالي والبحث العلوي
جاهعت – باتنت-10
كليت العلوم اإلنسانيت واالجتواعيت
قسن علن االجتواع والديوغرافيا
الورتبطت بالطلبت

اإلجابة النموذجية مقياس المخدرات والمجتمع

السؤال األول:
تساهم المخدرات بشكل أو باخر فً تعطٌل التنمٌة فً المجتمع أشرح ذلك مبٌنا مع الشرح أسباب
تعاطً المخدرات ؟ ()21
االجابة :
المخدرات أفة اجتماعٌة من األفات الخطٌرة التً لها تأثٌر سلبً على مختلف المستوٌات
أفراد ،عائالت ،ومجتمع  ،الشخص المدمن عالة على الكل بدءا من ضٌاعه كشخص غٌر قابل
لالندماج االجتماعً وغٌر فاعل تماما مما ٌجعله عبئ على أسرته ومجتمعه  ،ومع توسع ظاهرة
اإلدمان فً األوساط الشبانٌة صارالعبئ اكبر والفاتورة أثقل على االسرة والدولة ،
المدمن شخص مستهلك غٌر منتج لفقدانه كل مقومات العمل ومكلف جدا لمٌزانٌة الدولة
مما ٌستوجب علٌها توفٌره من امكانٌات للعالج وإعادة االدماج  ،وبما أن اغلب المدمنٌن هم من
فئة الشباب الذٌن ٌفترض بهم تقوم اآلمة ،وبهم ٌنمو االقتصاد نجدهم فً غٌبوبة بعٌدٌن كل البعد
عن ماهو مطلوب منهم  ،وافة المخدرات فً الحقٌقة هً بمثابة حرب غٌر معلنة على األمة من
طرف جهات تدري وتخطط لذلك بهدف تعطٌل األمة بكل الوسائل الممكنة واي شًء أخطر من ابعاد
اهم طاقة فً األمة عن الفاعلٌة  ،وجهةالتدري ماتقوم به لكن جشعها وحبها للكسب باي ثمن جعلها
تكون وسٌلة فً ٌد الجهات التً ترٌد ضرب استقرار األمة بتسهٌل إٌصال هذه السموم لفئة الشباب
وكل اآلموال والطاقات التً ٌفترض توجه لبناء مشارٌع تنموٌة وتوجه لبناء مؤسسات لفائدة
المجتمع تتحتم الدولة أن تخصص مبالغ ضخمة لمحاربة هذه األفة على كل المستوٌات ،
وهنا نتساءل
ما هً الضرٌبة القسرٌة التً ٌدفعها المجتمع اإلنسانً جراء جرٌمة تعاطً المخدرات؟ هل ٌمكن تقدٌر
ثمن األرواح اإلنسانٌة التً تزهق بسبب المخدرات؟ أو هل ٌمكن تقدٌر قٌمة دمار األسر والمجتمعات
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وفقدان األمن واالستقرار من هذه الجرٌمة؟ إن الخسائر

االجتماعٌة واألخالقٌة لتعاطً المخدرات ال ٌمكن تقدٌرها باألموال ألنها أكبر من ذلك بكثٌر ،وقد صرح
مدٌر دائرة مكافحة المخدرات فً مدٌرٌة األمن العام ألحد البلدان العربٌة وهو بلد صغٌر جدا
قال فً لقاء تلفزٌونً أنه فً
العامٌن المنصرمٌن توفً ثالثون شابا بسبب تعاطً المخدرات .ثالثون شابا عرفنا عنهم ،وماذا عن الذٌن

لم نعرف عنهم؟ الذٌن توفوا نتٌجة حوادث السٌارات بسبب المخدرات.
وإضافة إلى هذه الخسائرفإن المخدرات تضطر المجتمع إلى أن ٌعمل ضدها وٌقاومها وٌخفف من تأثٌرها.
مثل برامج العالج والوقاٌة
من المخدرات وكذلك األعداد المتزاٌدة من رجال األمن الذٌن ٌتم تجنٌدهم وإعدادهم لمواجهة جرٌمة

المخدرات تشكل كلفة هائلة.
أضف إلى ذلك ما تسببه المخدرات من أمراض ،وما تقتضٌه من معالجة ومن استنزاف للموارد وما

تستلزمه من خدمات وما تسببه من أضرار.
واالدمان وتعاطً المخدرات له أسباب عدٌدة أهمها:
توفر هذه المادة فً المتناول ونعتقد أهم سبب فً اإلدمان .......
تأثٌر األسرة ..................:
تأثٌر األصدقاء.................
الوصفات الطبٌة وسوء استعمالها ...............
االعتقاد الخاطئ لدى الشباب انها منشطة ...................
كثرة السهر خارج البٌت وفً أماكن مشبوهة...............
الفشل العاطفً..................
ضعف الوازع الدٌنً..............
تاثٌر وسائل االعالم ............
الفشل الدراسً..................
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وتوجد أسباب عدٌدة كالتاثر ببعض الشخصٌات الهولٌودٌة وغٌرها
مالحظة :هذه األسباب ٌستحسن شرحها باختصار شدٌد

السؤال الثانً :
تلعب مؤسسات التنشئة االجتماعٌة دورا هاما فً محاربة اإلدمان وتعاطً المخدرات وضح دور
كل مؤسسة؟()80
االجابة كما ٌلً
مؤسسات التنشئة االجتماعٌة التً ٌمكنها أن تلعب دور هام فً محاربةتعاطً المخدرات هً:
-

-

مؤسسة األسرة األسرة هً الخلٌة األولى فً المجتمع وهً ....................
المدرسة بعد االسرة تاتً المدرسة وفٌها ٌبدا الطفل فً استكشاف العالم الخارجً وتتشكل
شخصٌته............................................................................................
التلفزٌون ٌعد تاثٌره كٌر جدا فً الوقت الراهن بما ٌملكه من قدرة على جلب االهتمام من قبل
األطفال
المسجد ٌؤدي دورا هاما لٌس فً توعٌة األطفال ألنهم فً هذه المرحلة من العمر عادة لٌسوا
من رواد المساجد لكن مما ٌقد من الدروس لألولٌاء من تنبٌه وتحذٌر من مخاطر
المخدرات....................................................................................
الجمعٌات تلعب الجمعٌات دورا هاما فً مكافحة االفات االجتماعٌة ومنها المخدرات....

مالحظة  :المطلوب تقدٌم دور هذه المؤسسات بشكل مركز فً كٌفٌة محاربة اإلدمان وتعاطً
المخدرات
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