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● املقدمة:
تعتبر األس��رة هي املسؤول األول عن الوقاية،وعالج من يقع يف دائ��رة التعاطي أو
اإلدمان من أبنائها ،ليس فقط باعتبارها هي املؤسسة األولى التي حتتضن الطفل و تتولى
بالرعاية الشاملة من كافة الوجوه ،ولكنها أيضا األكثر حرصا على سالمة أبنائها فهي
املسؤولة عن غرس الفضائل واألخالق احلميدة يف أبنائها وتوفير القدوة احلسنة لهم
بالقول والفعل وإقامة احلوار الدائم معهم .
فاألسرة مسؤولة عن حتقيق االستقرار الصحي والنفسي واالجتماعي وذلك مبراعاة
أساسيات التنشئة أالجتماعية الصحيحة كما تعد األس��رة من أب��رز وسائط التنشئة
االجتماعية يف القيام بعملية الوقاية ألعضائها من تعاطي املخدرات  .ويعول على االسرة
دور كبير يف تنشئة أالبناء ومنعهم من االنحراف وراء تعاطي املخدرات والوقوع ضحية
سهلة يف يدي من يثبت سمومها ويكمن ذلك يف التربية السليمة والتنشئة االجتماعية
الصحيحة .
● مشكلة الدراسة :
تعد مشكلة تعاطي املخدرات أو االدمان عليها من الظواهر االجتماعية التي تؤتر فى
بناء املجتمع وأفراده األمر الذى يترتب علبه آثار اقتصادية واجتماعية سيئة تؤثر سلبا
على كل من الفرد  ،واملجتمع ،لقد زادت طبيعية احلياة احلديثة من انتشار ظاهرة تعاطى
املخدرات األمر الذى أدى باملجتمعات ممثلة مبؤسساتها الرسمية وغير الرسمية محاولة
احلد منها ومكافحتها ومن ابرز هذه املؤسسات األسرة وعلى الرغم من التغيرات التي
طرأت على األسرة املعاصرة والتي أفقدتها كثيرا من وظائفها التقليدية إال أنها لم تفقد
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بعد دورها األساسي يف وقاية ورعاية وتنشئة أبنائها الذين أهم مرحلة من مراحل منوهم
اجلسمي النفسي واالجتماعي .
وتتضح خطورة هذه املشكلة من االثاراملترتبة على سلوك املتعاطني وبالتالى على
األوضاع االقتصادية والنفسية واالجتماعية يف املجتمع الذي يعيشون فيه مما قد يعزى
إلى أن هناك خلال يف الدور الوظيفي لألسرة يف وقاية أبنائها من املخدرات.
● أهمية الدراسة :
تكمن اهمية هذه الدراسة فى أن الوقاية من تعاطي املخدرات التختلف عن الوقاية من
املرض النفسي او املرض العقلي او ضطرابات الشخصية ويف املجال اجلنائي يطلق تعبير
الوقاية من جرعة املخدرات على األنشطة التي تتبع يف مكافحة العوامل املؤدية لتعاطي
املخدرات ولعالج األسباب االجتماعية التى تشجع على انحراف السلوك االنسانى)1( .
ونظرا ألهمية ذلك الدور فإن األسرة مدعوة ملمارسة دورها الوقائي والتربوي وذلك
من خالل ادراك ومعرفة بعض املظاهر والعالمات الدالة على املتعاطي حتى ميكن الوقوف
بوضوح على طبيعة الدور الوظيفي لألسرة عامة ،واألسرة الليبية خاصة ،خصوصا فيما
يتعلق بوقاية األسرة من ظاهرة ،تعاطي املخدرات أو اإلدمان عليها.
وقد اختلفت اآلراء حول أجنح السياسات وأكثر أألساليب فاعلية يف مجال الوقاية
من ظاهرة املخدرات ويرجع اختالف املهتمني بالوقاية من ظاهرة تعاطي املخدرات إلى
عدة عوامل فاجته بعض العلماء إلى تفسير ظاهرة تعاطي املخدرات بوجود عوامل نفسية
والبعض األخر أجته إلى العوامل االجتماعية والبيئية وهناك رأي آخر اجته نحو العوامل
أالقتصادية يف الوقاية من ظاهرة املخدرات .
وفى واقع االمر إن كل وجهات النظر لها الفضل يف الكشف عن االخذ بالعوامل التي
تتضافر مع غيرها يف خلق وقاية من تعاطي املخدرات والتى أصبحت من احلقائق املسلم
بها ،ان األسباب والعوامل االجتماعية والتي من ضمنها العامل األسرى له الصدارة ضمن
األسباب املؤدية إلى انتشار ظاهرة املخدرات ومن استقراء النتائج التي توصلت إليها
بعض البحوث والدراسات االجتماعية إن لالسرة ارتباطا وثيقا ببعض صور اإلجرام عامة
وظاهرة تعاطي املخدرات خاصة .
يتبني للباحث أن دور األسرة يف الوقاية من تعاطي املخدرات له بعدين أساسيني هما-:
البعد األول  :سوء التنشئة االجتماعية وعالقته بالسلوك أالنحرافى لألسرة يف مجال
التنشئة االجتماعية يتضح أن هناك دوران لهما أهمية خاصة يف تكوين شخصية الطفل
 - 1أحمد فتحي سرور ،أصول السياسة اجلنائية ‘القاهرة ،دار النهضة،1982 ،ص2
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وفى إعداده للمستقبل هما :الدور الوجداني والتربوي ،فاألسرة تعتبر بالنسبة للطفل يف
مقتبل حياته منوذجا للحياة االجتماعية وحتدد له بذلك دوره وتنظم له سلوكه الفردي يف
داخل هذه اجلماعة املصغرة وفى هذا األساس يكون طبيعيا ان نتوقع وجود صلة وثيقة
بني انحراف الفرد وبني انحراف األسرة أو تصدعها أو على األقل بني عيوب صاحبت
التنشئة االجتماعية.
● ونبني هذا ببعض من التفصيل :
عالقة االنحراف والتعاطي بوجود منوذج يف األسرة وميكن تفسير هذه العالقة التي
تنشأ بني جرمية االبن وانحراف أسرته بأن االبن يجد أفراد أسرته منوذجا يحتذى به،
فيتأثر باجتاهات أفراد أسرته وبقيمهم وسلوكهم ،وجتد هذه الرابطة قوية واضحة إذا ما
بحثنا عن صور االنحرافات األسرية التي نشأ يف ظلها ويتأثر بها املتعاطي للمخدرات ،أما
عالقة االنحراف والتعاطي بالبيئة بتأثر املستوى االجتماعي لألسرة لظروف البيئة التي
تعيش يف ظلها،وما من شك فإن الظروف البيئية والوسط االجتماعي يؤثران بدورهما
يف سلوك الفرد كما أن عالقة االنحراف والتعاطي بالقيم السائدة يف األسرة  )1(.ومن
املسلم به أن الفرد يتأثر مبا يؤمن من معتقدات ومبا يتبعه من سلوك بالقيم التي تشبع بها
منذ صغره ،ومن الواضح أن لألسرة دورا هاما يف تلقني األطفال القيم واملعتقدات التي
توجههم يف سلوكهم االجتماعي ،كما أن عالقة االنحراف والتعاطي يزداد بتصدع األسرة،
إن سبب إميان األسرة بالقيم االجتماعية قد يكون راجعا خللل يصيب تكوين األسرة أو
يؤثر يف ظروفها املعيشية،وقد يصل األمر إلى احلد الذي تصبح فيه األسرة متصدعة،
ومن هنا ميكن القول بوجود ارتباط وثيق بني االنحراف والتعاطي من جانب وبني تصدع
األسرة من جانب آخر  ..ارتباط له أهمية واضحة .
البعد الثاني  :دور األسرة اإليجابي يف الوقاية من املخدرات .
يشترط إلمكان القول بأن لألسرة دورا ايجابيا يف الوقاية من االنحراف بصفة عامة
ومن املخدرات بصفة خاصة أن تكون قادرة على القيام بالواجبات امللقاة عليها بحكم
وظيفتها االجتماعية من أجل تنشئة الطفل وتربيته ولألسرة دوران أساسيان يف مجال
التنشئة االجتماعية ،دور وجداني وآخر تربوي .
 - 1تظهر أهمية األسرة وعلى وجه اخلصوص دور أالم – يف توفير الدفء العاطفي
واحلنان للطفل ،وبعض الدراسات أظهرت أن حرمان الطفل من حنان ورعاية
والديه خالل سنوات عمره اخلمس األولى يعتبر عامال هاما يف انحراف األحداث
 – 1صالح محمد على أبوجار،سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،بيروت2000 ،م ص52
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وقيل إن عالقة الوالد بالطفل تظهر واضحة عندما يبلغ الطفل سن الثانية ،وإن
دور االم هو توفير الرعاية واحلنان ،بينما ميثل دور األب الضبط والسلطة داخل
األسرة ،ويقول بعض الكتاب إن انحراف األحداث ينشأ عن احلرمان ويقول إن
إبرز صور احلرمان هى احلرمان من احلب واحلنان والتوجيه ولذلك يرون أن أية
محاولة ملساعدة احلدث يجب أن تهتم بالرعاية والتوجيه منذ البداية .
 - 2تتضح أهمية النضج العاطفي للوالدين كشرط أساسي لسالمة تنشئة الطفل
والشعور باالستقرار النفسي والطمأنينة ،كما تبني أن وجود خالف بني الوالدين
يؤدي يف كثير من األحيان إلى انحراف األحداث 1.
ومن دراس��ة العوامل التي تسبب يف تعاطي األبناء للمخدرات أن من أهمها
تصدع أألسرة ،وتبرز أهمية دور األسرة يف توفير الدفء العاطفي وهو مايسهم
يف الوقاية من االنحراف  .فالدور الوجداني ال��ذي تقوم به األس��رة فهي تقوم
بدور بالغ األهمية يف تنشئة الطفل أجتماعيا عن طريق تربيته وتعليمه ،وتتحقق
التنشئة أالجتماعية عن طريق تشبع الطفل بالقيم والتقاليد السائدة يف املجتمع
ومن الطبيعي أن تتأثر بوجود متعاطي املخدرات يف األسرة .2
 – 3املساعدات اخلارجية لألسرة  .أوضحنا أن لألسرة دورا هاما يف تنشئة الطفل
وفى الوقاية من االنحراف بصفة عامة كما بينا أثر البيئة على األسرة الفاسدة
أو املتصدعة على انحراف أعضائها بصفة عامة وعلى تعاطيهم املخدرات بصفة
خاصة وفى ضوء ماتقدم تبرز املشكلة التي تتمثل يف عدم صالحية بعض األسر
لتربية أطفالها أو على األقل عدم قدرتها على التربية السليمة بدون املساعدات
اخلارجية على تنشئتهم تنشئة قومية ،والميكن تغيير سلوك الشخص أو اجتاهاته
إال عن طريق تغيير الظروف املادية التي تتصل اتصاال وثيقا بهذا السلوك وبهذه
االجتاهات ،وما من شك يف ذلك أن التغيير الذي يراد إحداثه يفوق يف اغلب
احلاالت قدرات االسرة وبالتالي يكون على املجتمع واجب التدخل ملساعدة األسرة
يف التغلب على مشكالتها .
للحصول على نتائج أكثر فاعلية يف مجال الوقاية من االنحراف عن طريق مساعدة
األبناء من اجلهات االعتبارية ومساعدة األباء ألن األب يكون منوذجا لألبناء من االنحراف
أو من التعاطي للمخدرات عن طريق تقدمي البرامج التدريبية ألباء األحداث اجلانحني تقدم
- 1عبد الرحمن العيساوى س ،سيكولوجية االنحراف وجنوح اإلحداث ،بيروت 2001،م ص6
- 2سعد جالل ،عالقة الطفل وبوالدية وطرق اإلشراف والعقاب ،القا هرة
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لهم املعلومات التربوية األساسية وتناقش كل املشكالت التي تواجه التنشئة االجتماعية
داخل اسرهم .
● أهداف الدراسة :
الشك أنه مع تنامي ظاهرة تعاطي املخدرات املتمثلة يف زيادة الطلب عليها وتعاطيها
بكل الطرق املتاحة واألضرار الشخصية االجتماعية واالقتصادية بكافة مستوياتها تظل
مسألة البحث عن طرائق للوقاية محوراالهتمام لدى الباحثني و االكلنيكيني واالجتماعيني
و النفسيني وذلك بالتوازي مع طرق العالج  .والدراسة احلالية ركزت على الدور الوظيفي
لألسرة يف الوقاية من ظاهرة املخدرات بهدف التوصل ملنظومة الوظائف التي تقوم بها
األسرة يف وقاية أبنائها من آفة املخدرات  .ومن املؤسف أن وظيفة األسرة فقدت الكثير
من مهامها ودورها الريادي والتربوي الهام من حيث تغيير شامل يف منط احلياة وأسلوب
التعامل مع األبناء  .عليه تسعى هذه الورقة إلى طرح إشكالية الدور الوظيفي لألسرة
يف الوقاية من ظاهرة املخدرات ولتحقيق الهدف حتلل هذه اإلشكالية فإن هذه الورقة
ستحاول طرح املوضوع نظريا على مستويني :
األول ما الدور الوظيفي لألسرة ؟
أما املستوي الثاني للتفكير يذهب مباشرة الى الوقاية من ظاهرة تعاطي املخدرات .
● االطار النظري :
ملا كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو محاولة حتليل الدور الوظيفي لألسرة من
حيث التعرف على أهم الوظائف التي تقوم بها األسرة يف وقاية أبنائها من املخدرات
وبغرض توضيح وحتقيق هدف الدراسة الراهنة سنتناول فى هذا البحث األبعاد ألتالية -:
 – 1مفهوم األسرة .
 – 2مفهوم املخدرات .
 – 3مفهوم تعاطي املخدرات .
 – 4مفهوم الوقاية .
 – 5أهم وظائف األسرة .
وذلك على النحوالتالى :
 – 1م�ف�ه��وم األس ��رة  :عرفت األس��رة بأنها مؤسسة اجتماعية تخضع يف تكوينها
للدوافع الطبيعية واالستعدادات والقدرات الكامنة يف الطبيعة البشرية النازعة إلى
 - 1مصطفى اخلشاب،علم االجتماع العائلي ،الدار القومية ،ب ت ،ص43
 - 2محمد سند العكايلة ،اضطرابات الوسط األسرى وعالقتها بجنوح االحداث،االردن،دار الثقافة،2006 ،ص.72
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االجتماعي()1

االجتماع  .وهي ضرورة حتمية لبقاء اجلنس البشري ودوام الوجود
كما عرفت األسرة على أنها جماعة اجتماعية تتشكل من األم واألب واألبناء ،تربط
بينهم رابطة القرابة الدموية الى جانب احلب و املسؤولية املشتركة وتقوم هذه
األسرة بتربية وتنشئة األطفال كي يقوموا بواجباتهم ليصبحوا أشخاصا متفاعلني
مع مجتمعهم بطريقة اجتماعية )2( .
 – 2مفهوم امل�خ��درات  :هي كل مادة خام أو مستحضرة حتتوي على مواد منبهة أو
مسكنة من شأنها إذا استخدمت يف غير االغراض الطبية والصناعية املوجهة أن
تؤدى الى التعود أو اإلدمان عليها مما يضر الفرد واملجتمع.
 - 3مفهوم تعاطي امل�خ��درات  :هو رغبة غير طبيعية يظهرها بعض األشخاص نحو
مخدرات أو مواد سامة تعرف إراديا أو عن طريق املصادفة واملخدرة أو املنبهة
واملنشطة لتبيت حالة من اإلدمان تضر بالفرد جسميا ونفسيا واجتماعيا )1(.
 – 4مفهوم الوقاية  .:هو األقالل من حدوث اخللل أو القصور )2(.
كما تعني الوقاية – بوجه  -عام –مجموع اجلهود املبذولة للتحكم يف حدوث االضطراب
أو املرض ،والسيطرة عليهما ،أو التقليل من شدة ظاهرة غير مرغوبة كاملرض
العقلي ،اجلنوح ،اجلرمية ،اإلدمان على املخدرات والعقاقير )3( .
 – 5وظائف األسرة  :ومن أهمها :
 – 1الوظيفة البيولوجية  :األسرة تعتبر اخللية األولى املسؤولة يف املجتمع عن تزويده
باالعضاء اجلدد فهي حتفظ بذلك استمرارية احلياة ،وتعمل على جتديد قوة العمل،
- 2الوظيفة االقتصادية  :األسرة حتتاج إلى دخل اقتصادى مناسب يسمح لها بإشباع
حاجاتها الضرورية من مسكن ومأكل وملبس .
 – 3الوظيفة التربوية  :األسرة هى التي تقوم بتربية األبناء وإعدادهم للحياة تشاركها
يف ذلك مؤسسات أخري ،إال أنها كانت ومازالت الدعامة االولى واألساسية يف
عملبة التنشئة االجتماعية .
 – 4الوظيفة االجتماعية  :إن األسرة تقوم مبشاركة الطفل فىاملواقف واخلبرات
املتعددة بغية تدريبيه على أساليب السلوك األجتماعي وتعليمه األدوار املختلفة كما
ترسم له احلدود فيما يتعلق باحلقوق والواجبات .
 – 5الوظيفة النفسية  :إن األس��رة مسؤولة عن سمات شخصية الطفل من عناد
 - 1مصطفى سويف،املخدرات واملجتمع،نظرة التكاملية ،الكويت ،عالم املعرفة،1996،ص.24
 –2صالح بن رميح الرميحي ،تاثير املخدرات على التماسك االجتماعي،الرياض،جامعة نايف للعلوم االمنية،2004،ص.7
 - 3عبد احلميد محمد شاذلي ،الصحة النفسية وسكولوجية الشخصية ،اسوان ،املسكتب العلمى1998 ،م ص22
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وعدوان وأشكالية واستقاللية باإلضافة الى وظائف األسرة السابقة التي متثل
مجموعة من الوظائف جميعها
إنها تتداخل وتتفاعل مع أبنية املجتمع ،ويشير البعض الي أن أهم الوظائف تتمثل يف اآلتى :
 – 1تنظيم السلوك اجلنسي .
 – 2وظيفة اإلجناب .
 – 3إشباع احلاجات األساسية ألعضائها .
 - 4نقل التراث االجتماعي .
 – 5الوقاية والضبط االجتماعي .
 – 6حتديد األدوار واملكانات االجتماعية .
 - 7حماية أفراد األسرة .
 - 8تنشئة اإلفراد على فضيلة اإلسالم والعقيدة اإلسالمية ()1
● نتائج الدراسة :
حاولت هذه الدراسة وبشكل مختصر حتليل الدور الوظيفي لألسرة يف الوقاية من
املخدرات حيث ذكرنا فيما سلف بأن األس��رة السوية تتصف بتكامل أطرافها وبرخاء
اقتصادها كما تنمي بالسالمة النفسية والعضوية فال يعاني يف ظلها األبناء من شذوذ
عقلي أو عضوي يجعلهم غير متكيفني مع نظام املجتمع وقيمه بينما تفتقر األسرة غير
السوية إلى كافة هذه املقومات األمر الذي يجعلها غير قادرة على أداء وظائفها املنوطة
بها فتصير وسطا سيئا متكامال وعامال أساسيا من عوامل تعاطي املخدرات ،وفى سبيل
ذلك مت استعراض أهم وظائف األسرة يف وقاية أبنائها من ظاهرة تعاطي املخدرات  .هذا
وقد ركزت هذه الدراسة على فحص خمسة أبعاد من وظائف األسرة وعالقتها بوقاية
األبناء من تعاطي املخدرات  .ومن خالل استعراض هذه األبعاد وجد أن لألسرة دورا
وظيفيا فعاال يف وقاية األبناء من ظاهرة تعاطي املخدرات ،فهناك حاجة ماسة إلى متكني
األسرة من أدائها لوظائفها وكذلك إجراء املزيد من الدراسات امليدانية فيما يتعلق باملجال
االجتماعي والتربوي والصحي لألسرة حتى ميكن الوقوف بوضوح وبدقة على طبيعة
وظائف األسرة عامة واألسرة الليبية خاصة فيما يتعلق بوقاية االبناء من تعاطي املخدرات
.ويتم دور األس��رة الفعال يف عالج ظاهرة تعاطي املخدرات من خالل بعض الوظائف
السابقة التي تتطلع األسرة للقيام بها لعالج تلك الظاهرة والوقاية منها  .كما يعول على
- 1علياء شكري،االجتاهات املعاصرة يف دراسة األسرة ،ط
، - 2دار املعارف،1981،ص.237
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األسرة دور الوالدين يف تنشئة أبنائها على حسن اخللق متشربني للقيم والعادات اإلسالمية
الصحيحة وفى ذلك وقاية لألبناء من االنحرافات عامة وتعاطي املخدرات خاصة وذلك
من خالل التنشئة األسرية التي تتم عن طريق األب واألم يف وقاية االبناء من التعاطي
وخاصة من تعاطي املخدرات ويتم ذلك من خالل الدور الذي يلعبه كل منهما  .دور األم يف
الوقاية من التعاطي حيث تلعب األم دورا جوهريا يف عملية التنشئة االجتماعية بالنسبة
للفرد خاصة يف سنوات حياته األولى فهي الكافلة األولى بكل رغباته وبالتالي فهي صاحبة
دور رئيسي يف إشباع حاجات الفرد األساسية وعن طريق هذا اإلشباع يحصل الفرد على
حاجاته من األمن الذي هو درع اآلمان من انحرافه أو جناحه .
أما دور األب يف الوقاية من التعاطي يتمثل يف الدور املباشرالذى يؤديه مباشرة لتطبيع
الفرد وليس دور األب مقصورا على اإلنفاق وتوفير أسباب املعيشة وإمنايتعدى ذلك إلى
تهيئة اجلوء النفسي املالئم وذلك من خالل تهذيب الفرد وإمداده باإلرشادات واخلبرات
التي تبرز القدوة احلسنة والصاحلة يف املواقف التي مير بها الفرد يف مراحل حياته
األولى من هنا يأتي دور الوالدين يف دورهم الوظيفي يف االمتناع عن أمناط السلوك غير
املرغوب كتعاطي املخدرات حتى اليقتدي بها الطفل ويكتسبها .
● املراجع :

 – 1أحمد فتحى سرور ،أصول السياسة اجلنائية ،القاهرة ،دار النهضة1982 ،م
- 2صالح محمد على أبوجارو ،سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،بيروت2000 ،م
 - 3عبدالرحمن العيساوى ،سيكولوجية االنحراف وجنوح االحداث ،بيروث2001 ،م
 - 4سعدجالل ،عالقة الطفل بوالديه وطرق االشراف والعقاب ،القاهرة ،ب-ت
 – 5مصطفى سويف ،املخدرات واملجتمع ،نظرة تكاملية ،الكويت ،عالم املعرفة1996 ،م،
 - 6صالح بن رميح الرميح ،تأثير املخدرات على التماسك االجتماعى ،الرياض ،جامعة نايف،
2004م .
 – 7علياء شكري ،االجتاهات املعاصرة يف دراسة االسرة ،ط ،2دار املعارف.،1981،
 - 8سعد املغربي ،ظاهرة تعاطي احلشيش ،القاهرة  ،دار الراتب اجلامعي 1984م
 - 9محمد سند العكايلة ،اضطربات الوسط االسري وعالقتها بجنوح االحداث ،االردن ،دارالتقافة،
2006م
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