
 
 
 
 
 
 
 

 

ليمة سظفارهم تربيًة أبناء منذ نعومة والمنوط بتربية األ ،واألشمل األعمسرة الكيان االجتماعي عّد األت

أو  البناء واإلنتاج بدون أّي عوارَض قادرين على ،حتى يكونوا مواطنين صالحين في أسرهم ومجتمعهم

من قدرتهم على التفاعل االجتماعي البّناء داخل أّي  أو اجتماعيٍة أو اقتصاديٍة تحدُّ مشكالٍت نفسيٍة

ُ  علىوفي هذا اإل ،وحدٍة من الوحدات االجتماعية في مجتمعهم في ليس  ،سرة عاتٌق كبيٌرألا طار يع

مل حتى تستك ،الرفيعة خالقالعدوة الحسنِة واأل يصحاب ذوبل في اختيار الزمالء واأل فعط بناءتربية األ

 مؤثرين بشكلوبناء أفراٍد صالحين في عمليات التنشئة االجتماعية وصواًل ل دورها سريةالمنظومة األ

 .كافة يجابي في مناحي الحياة االجتماعيةإ

 َشضمن  لهم التعايتبنائها أناجعة لبناء توليفٍة أسريٍة بين ساليب التربوية السر األال تمتلك كل األ

ين الوالَد من اظًن بناءمطٌ من المحاباة والتفضيل بين األن اأحياًن، بل يسود سري فيما بينهمستعرار األواال

مر إلى ردات فعٍل عكسية يؤدي في نهاية األما م ،لبناء عالقات ترابطية فيما بينهمكافية  بأنها وسيلٌة

ه وسلوك االنحرافضالته في  االبنيكون أحد نتائجها أن يجد  أخرى مشكالٍت أسرية متعددٍة تتفاعل مُ

 منه في التخفيف من وطأة حالته النفسية.  اتناوله ععاقير ومواد منبهٍة أمًلمسلكياٍت خاطئٍة ك



 
 
 
 
 
 
 

الالتربوية التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة  األساليبفي هذا المعال سأركز على عنوانين رئيسين أحدهما 

أهداٍف  اتتربوية ناجعٍة ذ ساليَبأالوقاية من المخدرات عبر اتباع  سرة فيدور األ اآلخرالمخدرات، و

 تكامليٍة عالجية.

 المخدراتالالتربوية التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة تعاطي  األساليب

 :لمشحون بالنزاعات والعنِف الدائمسرة اجو األ .1

 االًغا بثًرأفال بد أن تترك  ،م أعين أبنائهماجته أماوسرية بين الزوج وزدما تكثر  النزاعات والخالفات األعن

وتحول إلى حالة من العنف واالعتداء غير المباشر كالصراخ ذ مداه خكان النزاع والشجار  قد أصًة إذا خا ،بالنسبة لهم

والتالسن الكالمي ابتداءً وصوًلا إلى االعتداء البدني، كل ذلك سيؤدي في نهاية المطاف وبال أدنى شك إلى إنتاج شخصيات 

إلى عالٍم آخر يحعق لهم  يلجؤون فعندئذ ،األبوينّي فعل تجاه أبالعجز والعصور عن العيام ب تتصف

 مالذهم الشخصي كتعاطي المخدرات بدون أّي رقابة أسرية عليهم تحول دون اإلمساك بهم أو عالجهم.

 سرية التسلطية:البيئة األ .2

 ناء  أب إلى تنشئةفي نهاية المطاف  يؤديا لن على نمٍط تسلطي في تربية أبنائه سرن اعتماد بعض األإ

 ا علىسلًب يؤثروااللتزام بعدر ما  االنضباطيعود إلى  وهذا يعني أن التسلط ال ،نموذجين أو مثاليين

خاصة إذا كانوا يعيشون وسط بيئة تتسم بعدٍر من  سائغةوأن يكونوا ع رضة وفريسًة  ،بناءشخصية األ

 منها.  امما يسهل عليهم أن يكونوا جزًء االنحراف

 



 
 
 
 
 
 
 

 بناء:سوة والتفرقة في معاملة األالع .3

سيما وأنه في الغالب يعتمد  على وسائل غير شرعيٍة  بناء أسلوٌب مثيٌر للجدل الفي تربية األلعسوة ا

 اوالعدوانية كوسيلة للتنفس، فضًل كالتوبيخ والضرب المبرح الذي يصُل في نهاية المطاف إلى التمرد

بالذنب، وقد  االبنر بنائهم كنوٍع من أنواع الععاب عن طريق إشعاألم لدى ثارة األإاآلباء إلى  لجوءعن 

 ثعتهم بأنفسهم. هممما يفعد شأنهموالتعليل من  األبناءعن طريق تحعير  ايًضأيكون 

بناء ي يعتمد على عدم المساواة بين األبناء فهي تعبر  عن أسلوب التربوأما التفرقة في المعاملة بين األ

 ابناء فكالهما يخلق  واقًعالعسوة بين األشهد  ال يختلف  عن والتفضيل والمحاباة فيما بينهم، وهذا الم

 ،يسوده العطف والوّد والحنان الالزم لبناء أسرٍة متماسكة تستشعر  أهمية التراحم والتعاطف ال امستبًد

تستوعبهم كجماعات مدمني  راتهم ومسوغاتهم للبحث عن جماعاٍتبناء مبرلألجد ووهذا من شأنه أن ي 

 المخدرات.

 ير مرغوب بهم:بناء بأنهم غور األشع .4

التهديد  االهتمامهذا أمرٌ خطيرٌ للغاية، ومن صور عدم وسرة بناء بعدم أهميته داخل األأحد األ أن يشعَرك

الكافي كالرعاية والعناية والسؤال  االهتمامرية منه، وعدم إيالئه خلمستمر بالطرِد من المنزل، والسُّا

 ومما ال شك ،منه االنصرافعن أحواله الدراسية ومتابعة تصرفاته أثناء مكوثه في البيت أو بعد  بالدؤو

على الجانب  سواًء ،وخيمٌة بناء سيكون لها عواقب األ هؤالء هاالممارسات السلبية تج هذهفيه بأن مثل 

 سرة.بل األِل أّي تغييٍر من قِ عدم تعبُّأو االجتماعي مما يدفعه للتمرد والنفسي 

 



 
 
 
 
 
 
 

 التساهل واإلهمال في التربية: .5

تهم ابناء بدون أي ضابط أو رابط لمتابعتهم والوقوف على حاجيسرة األلتساهل معناه: أن تترك األا

، مما يؤدي بهم إلى اإلضرار بأنفسهم بدون المحافظة عليهموالسؤال المستمر عنهم في إطار حمايتهم و

 لتهفع االبنخطيرة منها أن يرتكب  أضرارأّي استشعاٍر من قبل أسرتهم وهذا في الغالب يترتب  عليه 

ي ف اخالق مستعبًلداب العامة واألباآل فعاٍل مخلٍةأعلى العيام ب إلى أنه قد يتجرأوهو راٍض عنها، إضافًة 

 وحثيثة من قبل ذويه لمتابعة شؤونه الخاصة. ظل عدم وجود متابعة دقيعة

إال أن عدم االهتمام  ،عن التساهل وإن اختلفت العوارض والبيئات المسببة لذلك اأما اإلهمال فال يعلُ أمًر

مما  ،وعدم تشجيعه وتحفيزه يخلق منه شخصيًة ضعيفة مهزوزًة تعاني الضعف والسخرية باالبن

 جماعاٍتفي  االندماجسرة، فتكون طريعهم نحو تهميشٍ من قبل األن يهتم بهم وسط بحاجة لم يجعلهم

ما ا مطئة كالتدخين وتعاطي الحشيش مثًلذا كانوا يمارسون سلوكياٍت خاإخاصة  ،يجدون ضالتهم فيها

وعدم  لنتيجة للتساهل واإلهما لالنحرافويكونون أكثر عرضة  ،على نفسياتهم الذاتية اا سلبًييترك آثًر

 دنى الحاالت.أورية لهم في المتابعة الص

 التدليل وفرط الحماية: .6

ون أي تذمٍر أو تأخيٍر من قبل بناء على تحعيق معظم رغباتهم للتو بدتمثل التدليُل في تشجيُ األي

 ،رةسفي األ األصغر االبنأو  اإذا كان وحيًدبن خاصًة كون له انعكاساته السلبية على االسرة، وهذا سياأل

أو غضبه لكنه في واقُ الحال يكون له  النفعاله اعن أّي فعٍل يصدر عنه تجنًب سرةفعادًة تسكت  األ



 
 
 
 
 
 
 

كون ت فعندئذسرته أا ارتكب أّي مسلك سلبي يضر به وبخاصة إذ ،امستعبًل االبنتداعياٍت سلبية على 

 سرة هي المسؤول الرئيس عن تصرفاته.األ

فاألب واألم يعومان بالمسؤوليات  ،ئجها سلبيًةفعادًة ما تكون نتا لالبنما اإلفراط في الحماية الزائدة أ

د  يعتموضعيف الشخصية غير قادٍر على تأمين احتياجاته  اات نيابًة عنه مما يخلق فيه شخًصوالواجب

 جرافلالنفيكون عندها عرضًة  ،ةستفز بسهولستثار  وي ا ما ي موره الذاتية، وغالًبأعلى غيره في تصريف 

 نحو تناول المخدِر أو المهلوس.

 

 سرة في الوقاية من المخدرات:دور األ

أساسي يعُ أنه جزٌء  باعتبارمر على توفير الطعام والشراب ا في بداية األسرة وإن كان معتصًرإن دور األ

ها أمور أخرى تعادل في أهميتها الطعام والشراب أو عاتع ىعليعُ سرة على عاتق كل أسرة، إال إن األ

بناء وتنشئتهم تنشئة سليمة مُ بث الثعة في أنفسهم، ودعم استعرارهم تربية األ منها، وحتى أكثر

 الوجداني واالنفعالي. 

 وهذا ،بناء وحمايتهمعدى الدور التعليدي في متابعة األسرة دوٌر يتومن هذا المنطلق يجب أن يكون لأل

ليمة التنشئة السائهم في تنشئتهم منذ البداية بنأم مُ ب واألللتكاتف والتعاون الوثيق بين األ بحاجة

لمخدرات ي اعي فيكونوا ع رضة لتعاطُلالخ  واالنحاللبناء أو استمالتهم للفساد نحراف األاالتي تضمن  عدم 

يما أن يعدم للمجتمُ فبناء تربية سوية من شأنه ولذلك فإن الفشل في تربية األ، اتجار بها مستعبًلواإل

 ن للسعوط في هاوية المخدرات.قابلي ابعد أشخاًص



 
 
 
 
 
 
 

 تي:اية من المخدرات يتمثل في اآلسرة في الوقدور األ

بناء الحعائق والمخاطر الناجمة عن تعاطي المخدرات، وتعريفهم بالسلبيات قيام أحد الوالدين بتعليم األ -

 منه. المتوخاة

الرياضية مثال، مما يسهُل  كاألنديةبناء، خاصًة في أماكن ارتيادهم للهو لسلوك األالمتابعة المستمرة  -

ر موبالتالي يكون من السهل تدارك األفي عالج أّي سلوٍك منحرف يضرهم،  اباء مساعدتهم مبكًرعلى اآل

 وان. قبل فوات األ

بنائهم نحو أوإرشاد  ،عبر التوعية الدائمة بحسن االختيار واالختيار االنتعاءسرة دورها الفعاّل في لأل -

 ب واألم فيمن األ عمليًة والواقُ يتطلب ممارسًة ،ال أن تفرض عليهم أصدقاء بعينهم ءاألصدقاانتعاء 

ك، سيئة السمعة والسلو بهم فال يجب أن تختلط األم بجارٍةأبنائهم  ياختيار الصحبة الحسنة، لكي يعتد

 ال تكون األقوالى يجب أن يخالط أصدقاء يحتسون الخمر أو يعتمدون على المواد المخدرة حت وكذلك األب ال

 فعال.متناقضة مُ األ

وتشعر  ،سرةاأل في االنتماءوهذا من شأنه أن ينمي روح  ،بناءواأل األهلأن تسود عالقات حميمة بين  -

لصادق االمحبة والتعاون البناء  من بناء بأنهم جزٌء من المنظومة االجتماعية التي تتصف بعدٍرسرة واألاأل

 .بطية العالقات فيما بينهمعلى ترامما ينعكس   فيما بينهم

ون التصرفات السوية من بناء عندما يالحظن األبنائها ألأسرة أن تسلك مسالك إيجابية أمام يجب على األ -

 يتخُذ من أسرته المثل األعلى والعدوة فاالبن، العدرة على التصرف بمثلها مستعبًلد لديهم الَّذويهم تتو

 الحسنة في التصرف.



 
 
 
 
 
 
 

ارس َموذلك عبر السلوك الم  ،اا وفعًلبناء قوًللدى األ ألخالقيةترسيخ التعاليم ان يتوجب على الوالدي -

ه أنيما والسليمة منذ الصغر ال س التنشئةودوره في  خالقيين في بيان أهمية البعد األدبل الوالمن قِ 

لثعة عزز اتميدة الرفيعة التي من شأنها أن الح بالصفات في صياغة جيٍل ناشٍئ يتصف   اا مهًميلعب  دوًر

 بأنفسهم.

 بنالكون هناك قيوٌد في ذلك أو محاباة تفضيلية ت الَّأو ،بناء الحنان والعطف والمحبةسرة لألمنح األ -

خر، فاألهُل يجب عليهم أن يعاملوا أبنائهم بنفس المعيار وأن يعسطوا بينهم آبٍن اعلى حساب 

اتهم وتصرفاتهم، وهذا بناء وسلوكيمن شأنه أن يؤثر على ممارسات األ بالمودة والرحمة، فالتفضيل

في أيدي المنحرفين  سائغةوأن يكون لعمة   يسهل اختراقه والتالعب بأفكاره، اا ضعيًفيخلق  جيًل

في أن تعوضه الحنان والعطف والمحبة،  اأمًل ،هافيبيئة التي يسكن  بالالذين هم في نظره بيئة ملحعة 

 الحعيعة تجره إلى عالٍم تسكنه اآلفات والمخاطر  بدون أّي رقيٍب أو حسيب.في  هالكن

ا من صبحوا جزًءحتى ال يتأثروا بها وي ،ابنائهأا عن مشاكلها بعيًد مُاألبوين( ) سرةأن تتعامل األ -

 نتج بيئة تمتاز بالديمعراطية ويسودها الوّد والوئام والتسامح والتعاطفسرة أن ت فعلى األ ،المشكلة

 حتى تكون قادرًة على بناء جيٍل قادٍر على البناء والعطاء.

 امحض اهتمام والديهم وأنهم دائًم بناء بأنهمحتى يتعين األ ،بناء في المدرسةالسؤال المستمر عن األ

هة   عن أّي شب اا متعدما بعيًدا زاهًرسرة تريد  لهم مستعبًلبناء بأن األفي سؤاٍل عنهم، حتى يستشعر األ

كون ا لكي يا وقدوة يعتدى بها مستعبًلمثاًل االبنن يكون إلضرار به أو إفساده، فهي تسعى ألها امن شأن

 من المنظومة المجتمعية الصالحة. اجزًء

 



 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة:

ٍُ قادٍر على اإلسهام التربوية الناجحة من شأنها أن ت  ساليَبأللسرة إن اتباع األ سهم في بناء جيٍل ناف

اد بعهمية األألمن الوعي والفهم واإلدراك  بمزيٍدسرة ن تتسلح األفي مجتمعهم، وهذا بحاجة أل بفعالية

لمباشر ا االنعكاسثر البالغ في بناء، مما سيكون له األة والسلوكية أثناء تعاملها مُ األالتربوية والنفسي

عن  اللواقُ المعاصر بعيًد ذجٍةوبيئة   أكثر نم ،رتعاء بهم نحو عالٍم صحٍيبناء نحو االعلى شخصيات األ

 اآلفات والجرائم المنظمة وغير المنظمة. من شأنها أن تؤدي بهم إلى عالِم أّي مسبباٍت أو مشاكَل

ُ  عليها حملٌ بما أن األ :العول أستطيُ أن تحسن االختيار في  فعليها ،بناءفي تربية األ ثعيٌل سرة يع

وتوازنا حتى تضمن مخرجاٍت  اسرة أكثر اعتدالً أي بناء ف كثر نجاعةساليب التربوية األاستخدام األ

مور األالملتزمة في فهم وفتاحية المنضبطة نعلى ذلك طبيعة الععلية االدل وال آ ،مستعبلية سليمة

يرات العصر لكافة تغ الخصوصية فعط، حتى تكون مواكبًةعلى  االقتصاربكلياتها العمومية ال 

ٍُ ينحو نحو البناء ال الهدم.ومتطلباته، وتسهم  بجدارٍة في   بناء واق
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