شبكة ضياء للمؤمترات والدراسات

دور املؤسسات االجتماعية ابجملتمع الفلسطيين يف الوقاية من
تعاطي املخدرات واحنراف الشباب
عمرو حممد عوض دراغمة
عضو هيئة تدريس جامعة القدس املفتوحة  -فرع طوابس
النص :اوال :مشكلة الدراسة:
تعد مشكلة املخدرات من اخطر املشاكل الصحية واالجتماعية والنفسية اليت تواجه جمتمعنا حيث تؤكد املؤشرات
اإلحصائية املردودات السلبية املباشرة هلذه الظاهرة لذلك تعاطي املخدرات واإلدمان عليها يعترب من أخطر
املشاكل اليت يواجهها الشباب يف العصر احلديث .
فبعد أن كانت هذه املشكلة خاصا ابجملتمعات الصناعية املتقدمة أصبح مشكلة عامليا تعاين منه مجيع الدول مبا
فيها دول العامل الثالث أو ما يسمى ابلدول النامية أو الدول املتخلفة .حيث بدأت تنتشر يف خمتلف اجملتمعات
وبشكل مل يسبق له مثيل حىت أصبح خطرا يهدد الصغري والكبري ابالهنيار وانتشار هذه الظاهرة يعد مؤشرا على
قصور املؤسسات االجتماعية املختلفة يف اجملتمع يف القيام بعملها بشكل كامل من اجل حماربة هذه الظاهرة
واإلسهام يف إجياد احللول كما يؤكد ذلك على وجود كفاية لوجود لبعض اخلطط والتشريعات املوجودة يف اجملتمع
كما يعد على قصور يف تطبيق القانون من قبل األجهزة األمنية أحياان يف مواجهة هذه الظاهرة .
وكون أن الشباب يشكل قطاعا هاما من قطاعات اجملتمع وقوة دافعه ال يستهان هبا داخل اجملتمع .إال إن
الشباب يشكل الشريعة االجتماعية األكثر تعرضا هلده اآلفة اخلطرية حيث أن الشاب يعبث مبا أنعم هللا عليه به،
كعبثه بصحته ،وعقله وطلك أبن يقوم بتناول هذه السموم القاتلة اليت تذهب بعقل املرء وجتعله ال يتحكم يف
تصرفاته ،فتجعله ال يعقل ما يفعل ،كما تؤدي إىل تدمري صحته ،فيصاب أبمراض متعددة  ،هذا على النطاق
اخلاص ،أما على نطاق األسرة واجملتمع الذي يعيش فيه فهي تدفعه يف أخف احلاالت إىل ارتكاب أبشع اجلرائم
كالقتل واالغتصاب والتفكك األسري والطالق والسرقة ..اخل
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فهي تؤدي إىل دمار كبري ،وإن قلنا أهنا تؤدي إىل دمار أكثر مما تؤدي به احلروب من دمار ال نكون قد ضخمنا
األمر.كما أن انتشار املخدرات يف أية أمة يؤدي إىل ضعف إنتاجها بسبب شيوع روح الكسل والعجز بني
أبنائها ،كما يؤدي إىل تبديد أمواهلا اليت حتتاجها لزايدة إنتاجها ،إن من أشقي األمم ،األمة اليت تنفق الكثري من
أمواهلا يف الشر ال يف اخلري وفيما يضرها وال ينفعها .إن إدمان املخدرات ،يذهب خنوة الرجال ومييت املعاين
الفاضلة فيهم ،وجيعلهم غري أوفياء إذا عاهدوا ،غري أمناء إذا اؤمتنوا غري صادقني إذا حدثوا ،فضالا عن كونه يقتل
الشعور ابلكرامة لدي املدمنني عليها.
ويشكل الشباب الركيزة األساسية يف الساحة الفلسطينية ،نظرا ملا يتمتع به من خصائص جسمية وعقلية
واجتماعية ونفسية جتعل منهم ذخرية املستقبل ،وقوة لدفع اجملتمع إىل األمام وخاصة وأن الشباب ميثلون شرحية
كبرية من اجملتمع ،إال أهنم قوبلوا مبزيد من التهميش واإلمهال عن قصد بسبب ضعف التخطيط التنموي والربجمة
املوجهة ،يف حني أنه يعد الشباب موردا بشرايا يف جمتمع يفتقر للموارد الطبيعية ،فاجملتمع الفلسطيين جمتمع فيت
ميثل الشباب فيه شرحية كبرية تشكل نسبة مرتفعة نظرا لبعض الدول اليت تعاين من اخنفاض فئة الشباب
واضمحالل نسبة املواليد ،وهم ذخرية املستقبل وإن االستثمار الصحيح جتاههم وجتاه تطورهم وتنمية قدراهتم خيلق
جمتمع أفضل من حيث القدرة على إدارة شئون حياهتم بطرق بعيدة عن العنف والعصبية .
ولألسف فالشباب يف فلسطني خاصة والوطن العريب عامة يعانون من مشكالت حتول دون حتقيق طموحاهتم،
وقد تكون هذه املشكالت حتدايت داخلية وخارجية يف جوانب احلياة عامة واحلياة وان هذه املشكالت إذا مل
تعاجل ستؤدي إىل انتشار االحنراف اجتاه الشباب
وكون أن اجملتمع الفلسطيين ،جمتمع يقع حتت االحتالل حيث برزت يف األواين األخرية ،ظاهرة انتشار تعاطي
املخدرات بني أوساط الشباب ونظرا النتشار هذه اآلفة وازدايد حجم تعاطي وإدماهنا وتروجيها ،فقد أصبحت
مصيبة كربى ابتليت هبا جمتمعاتنا لذلك إن مل نتداركها ونقضي عليها ستكون ابلتأكيد العامل املباشر والسريع
لتدمري جمتمعنا وتقويض بناايته ،ألنه ال أمل وال رجاء وال مستقبل لشباب مدمن على هذه السموم الفاتكة.
من أجل هذا وغريه وجب على مجيع أفراد اجملتمع التصدي هلذه اآلفة اخلطرية اليت هتدد شبابنا وجمتمعنا.
وابلرغم من أن هنالك عدد من الدراسات اليت أعطت هذه الظاهرة أمهية كبرية ووضعت كثري من احللول ،أال انه
من املالحظ ا نتللك الدراسات وضعت على رفوف املكتبات ومل يتم االستفادة منها ابلشكل الصحيح
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لذلك جاءت هذه الورقة لتعاجل هذه املشكلة وتسلط الضوء على جوانبها من خالل اإلجابة عن التساؤالت
التالية:
السـؤال األول :ما هي املخدرات وما هي مظاهر احنراف الشباب ؟
السـؤال الثاين :ما هي العوامل واألسباب اليت أدت إىل تعاطي املخدرات؟
السـؤال الثالث :ما دور املؤسسات االجتماعية يف الوقاية من االحنراف الشباب ؟
أوال :تعريف املخدرات لغة واصطالحا.
املخدرات يف اللغة مشتقة من اخلدر وهو سرت ميد للجارية يف انحية البيت ،واخلدر :الظلمة واخلدرة  :الظلمة
الشديدة ،واخلادر الكسالن ،وجاء مبعىن الفتور الذي يعرتي العني ،أو ثقل فيها أو فتور أو ضعف يعرتي الشارب
من املاء والدواء.ومن معاين اخلدر كذلك الضعف والكسل ،واملطر ،والظلمة ،والسري ،والغموض ،ومسي بذلك
ألنه يلجئ الناس للتخدر يف بيوهتم وجاء أيض ا مبعىن البطء واإلفاقة.
أما معىن املخدرات اصطالحا:
ويعرفها البعض  :أبهنا "كل مادة تعمل على تعطيل أو تغري اإلحساس يف اجلهاز العصيب لدى اإلنسان أو
احليوان ،وذلك من الناحية الطبية ،أما من الناحية الشرعية فهي كل مادة تقود اإلنسان إىل اإلدمان وتؤثر على
اجلهاز العصيب
وقد عرف العلماء قدميا أنواعا حمدودة من املخدرات ،منها ما هو مسرت ومنها ما هو مرقد ،ومنها ما هو مفسد
أو مشوش للعقل ،ولذلك ذكر اإلمام القرايف -رمحه هللا -يف "الفروق" الفرق بني هذه األنواع الثالثة حيث قال :
"فاملسكر  :هو الذي يغطي العقل وال تغيب معه احلواس ،ويتخيل صاحبه كأنه نشوان مسرور قوي النفس
شجاع.
واملرقد هو املشوش للعقل ،كاحلشيش ،واألفيون ،وسائر املخدرات واملفرتات اليت تثري اخللط الكامن يف
البدن،ولذلك خيتلف أوصاف مستعمليها ،فتحدث حدة ملن كان مزاجه صفراواي ،وحتدث سباات وصمتا ملن كان
مزاجه دمواي ،فتجد من متناوليها من يشتد بكاؤه ومنهم من يشتد صمته ،ومنهم من يعظم سروره وانبساطه.
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كما تعرف املخدرات هي كل مادة طبيعية أو مستحضرة يف املعامل  ،من شأهنا إذا استخدمت يف غري األغراض
الطبي ـ ـ ــة أو( الصناعية املوجهة ) أن تؤدي إىل فقدان كلي أو جزئي لإلدراك بصفة مؤقتة  ،وهذا الفقدان الكلي أو
اجلزئي تكون درجته حبسب نوع املخدر وحبسب الكمية املتعاطاة  .كما يؤدي االعتياد أو اإلدمان ابلشكل الذي
يضر ابلصحة اجلسمية والنفسية واالجتماعية للفرد.
وتعرف منظمة الصحة العاملية املخدرات كالتايل " هي كل مادة خام أو مستحضرة أو ختليقية حتتوى عناصر
منومة أو مسكنة أو مفرتة من شأهنا إذا استخدمت يف غري األغراض الطبية أن تؤدي إىل حالة من التعود أو
اإلدمان مسببة الضرر النفسي أو اجلسماين للفرد واجملتمع "
على الرغم من تنوع التعريفات بيت العلماء واملؤلفني سواء من الناحية اللغوية أواالصطالحية أال أهنا تتمحور يف
هدف واحد هو أن املخدرات بشىت أنواعها حتدث الفتور وتعطل وظيفة العقل واحلواس وابلتاي ستؤدي إىل
تدمري الشخص املدمن وابلتاي ال بنفع معه عالج إذا أصبح إنسان مدمنا .
مظاهر احنراف الشباب:
الشك أن هذه الظاهرة ترتك مظاهرة احنرافية لدى الشباب أنواعا وأشكاال متعددة ولكن النتيجة النهائية هلذه
املظاهر هي السقوط والنهاية املأساوية مبا حتمله من ضياع واهنيار وتشرد وفراغ واضطراابت وأمراض نفسية
واجتماعية واقتصادية .بل هي أخطر من األمراض املعدية ألن ضررها يصيب األفراد فيهلكهم ويصيب واألسرة
فيفككها كما تؤثر على اجملتمع فيضعفه حىت يصبح هذا اجملتمع ضعيف أمام أي خطر ميكن إن يلحق به
ابإلضافة إىل ذلك تعدد كبرية من كبائر الذنوب وفسق ومعصية ختل بدين متعاطيها وتضعفه وقد تزيله كاخلمر
وأعظم من اخلمر ملا فيها من الصد عن ذكر هللا وعن الصالة وغري ذلك .وفيما يلي سأوضح ابرز مظاهر وأضرار
احنراف الشباب وأخطار املخدرات وهي:
أوالا :املخدرات واملؤثرات العقلية والنفسية:
تعد مشكلة املخدرات واملؤثرات العقلية والنفسية من أهم املشكالت االجتماعية اليت تؤثر على األسرة واجملتمع مما
ترتك أاثر اجتماعية ونفسية فاملخدرات ال تقل خطورة عن أسلحة الدمار الشامل ملا حتدث من أاثر سلبية على
الفرد واجملتمع الن املخدرات تفقد املخدرات عقل متعاطيها وتغطيه ،وهو أشرف شيء كرم هللا به اآلدمي فهو
بذلك ينزل نفسه منزلة البهائم وتشبه ابجملانني يف تصرفاهتم مع ما ينتاب املدمن من نوابت صرع كثرية لفقده أي
4

شبكة ضياء للمؤمترات والدراسات

قدرة على قيادة أموره بنفسه بل يصبح عبدا للعقار وتعرتي املتعاطي للمخدرات آفات عصبية عرضية وإضرابيه
انمجة عن التهاابت اليت تصيب الدماغ وابجلملة فإن املتعاطي للمخدرات يصبح جسدا فاقدا إلرادة احلياة والنجاة
حمشوا بعاهات نفسية تفقده كل كرامة أو اعتبار ،وحتمله على األفعال الدنيئة والتصرفات القبيحة كاجلنب والكذب
واالستهانة ابلقيم األخالقية واملثل العليا.
وقد تذهب به املخدرات إىل مستوى أحط من احليوان ،وقد يعتدي على أحب الناس إليه أو يفجر ابحملارم بل
يصبح إن يبع الغايل ورخيص ويبيع شرفه من اجل احلصول على جرعة قليليه من املواد املخدرة .
ابإلضافة أن املتعاطي يصبح عرضة إىل كثري من األمراض واآلفات النفسية من قلق وتوتر وقلة الرتكيز وكثرة
الشكوى واهلموم إضافة إىل التدين األخالقي اليت تلحق ابملتعاطي نتيجة التأثريات العقلية اليت أصابت املدمن .
اثنيا :األضرار الصحية:
ال شك أن املخدرات من أخطر السموم اليت هتدم البدن ،وتسبب األمراض املستعصية حيث تعمل املخدرات
على زايدة سرعة دقات القلب ويتسبب ابألنيميا احلادة وخفض ضغط الدم  ،كما تؤثر على كرايت الدم البيضاء
اليت حتمى اجلسم من األمراض .التأثري على اجلهاز التنفسي  ،حيث يصاب املتعاطي ابلنزالت الشعبية والرئوية ،
وكذلك ابلدرن الرئوي وانتفاخ الرئة والسرطان الشعيب .وتصلب الشرايني وتليف الكبد والرئة واجلهاز التنفسي،
واملخ ،واألعصاب ،وأمراض القلب املختلفة ،والقصور الكلوي ،والربو وأسقام وأوجاع كثرية ،ومشاكل صحية يف
احلواس واألطراف واألجهزة املختلفة كاجلهاز اهلضمي واجلهاز التناسلي وغريمها ،فضالا عن األعراض الكثرية اليت
يسببها تعاطي املخدرات كفقد الشهية وسوء التغذية ،واهلزال واخلمول ،والضعف اجلنسي لذلك تعترب املخدرات
وسيلة تؤدي بشكل سريع إىل طريق املوت واهلالك لإلنسان املتعاطي .
اثلثا  :األضرار االقتصادية:
يعترب فقدان العناصر البشرية اليت سيتم فقداهنا نتيجة تناوهلم للمخدرات حيث أن هذه العناصر البشرية كان هلا
دور يف عملية البناء والتنمية حيث يعد املتعاطون خسارة على أنفسهم وعلى اجملتمع من حيث أهم قوى أنتاج
وهم بذلك سوف يتحولون إىل عوامل هدم لعملية اإلنتاج يف اجملتمع الن املتعاطون للمخدرات يصبحون أجسادا
منهكة خاملة مرهقة وكئيبة ،ويف النهاية مدمرة ال تقوى على عمل مفيد ،مث إن تعاطي املخدرات يؤدي إىل إنفاق
األموال الباهظة على شراء املخدرات واقتنائها ،وتلك خسارة على النفس واألسرة واجملتمع ،فاملتعاطي مستعد
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للتضحية حىت بقوته الضروري الذي يقيم صلبه ،وكل ذلك ال عائد منه إال ما جيلبه من املصائب والشرور وعظائم
األمور ،فكم من أموال قد أفنيت؟ وكم من بيوت قد افتقرت بسبب إنفاق أمواهلم من قبل الويل املتعاطي
للمخدرات ،وتزداد اخلسائر وتتضاعف مبا جتلبه املخدرات من أمراض معدية وآفات مرضية تكلف خزينة الدولة
أمواالا طائلة.
كما يؤثر التعاطي للمخدرات على الوضع االقتصادي للبالد بسبب كثرة التهريب وهجرة العملة الصعبة بدون
عوائد أو فوائد فتقل اإلنتاجية ،وينخفض مستوى الدخل ،وتضعف العملة احمللية ،كما أن كثرة مدمنيها يزيد من
أعباء الدولة لرعايتها هلم يف املستشفيات واملصحات ومطاردة املهربني وحماكمتهم كل ذلك يوثر على الفرد
املتعاطي وعلى بناء اجملتمع من الناحية االقتصادية
رابع ا :األضرار االجتماعية
ترتك عملية تعاطي املخدرات أثرا كبريا على احلالة االجتماعية وأثرا خطريا ومدمر فهي تعمل على تفكك
العالقات األسرية والتشرد واالحنالل وهذا سبؤثر بشكل سليب على بناء اجملتمع ويضعف بناه االجتماعي كما
املخدرات تؤثر بشكل اكرب على األسرة إذا كان املتعاطي هو رب األسرة نفسه فهنا حتدث الكارثة الكربى ،
حيث تتمزق العالقات األسرية وحتل روابطها ،ويضعف االنتماء األسري ،وينعدم الشعور ابملسئولية جتاه أفرادها
اآلخرين.
كما أن تناول املخدرات يعمل على تفشي اجلرائم األخالقية والعادات السلبية فمدمن املخدرات ال ايبة
ابالحنراف إىل بؤرة الرذيلة والزان ومن صفاته الكذب والغش والكسل واخليانة كما يعمل على عدم احرتام القانون
واملخدرات قد تؤدي مبتعاطيها إىل خرق خمتلف القوانني املنظمة واملسرية حلياة اجملتمع يف سبيل حتقيق رغباته
وشهواته ونزعاته الشيطانية لذلك سوف تؤدي عملية اإلدمان هذه إىل انتشار الفقر ويفضي اإلدمان على
املخدرات إىل انتشار الفقر ويصبح فيه الشخص عاله على اجملتمع ويضعف بناء اجملتمع من خالل هؤالء
املتعاطني.
خامسا  :األضرار األمنية
تعترب عملية تعاطي املخدرات من اخطر العوامل اليت تزيد من ارتكاب كافة اجلرائم املختلفة من جرائم القتل
والسرقة والتزوير والضرب والسلب والنهب واالغتصاب والزان ...أخل.
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كما تعد عملية تعاطي املخدرات من أهم األسباب الرئيسة حلوادث السيارات ،وابلتايل زايدة يف عدد الوفيات
واإلصاابت الشديدة أو املعيقة بل تعدى الضرر األمين للمخدرات حدود الدول وانتهاك حرمات األمم ألن
املتاجرة ابملخدرات تسهم يف متويل العصاابت اإلجرامية واإلرهابية وشكلت املصدر الرئيس لألموال القذرة،
وبسببها توسعت جرائم غسل األموال وتبييضها فال تكاد جند جرمية منها إال وللمخدرات فيها النصيب األكرب،
هذا فضالا عن كون تعاطي املخدرات سببا رئيسا يف جرائم الشذوذ اجلنسي ،وشيوع الزان والدعارة ،ابإلضافة إىل
هتديد حياة وامن الناس داخل اجملتمع وابلتايل يصبح الفرد يف اجملتمع يفتقد إىل األمن واألمان نتيجة انتشار هذه
الظاهرة.
اثنيا  :العوامل واألسباب اليت أدت إىل تعاطي املخدرات:
. 1ضعف الوازع الديين:
يعترب اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل من اكرب املوانع الحنراف والوقوع يف املعاصي فعندما يكون الوازع الديين ضعيف
يف النفوس الشك أن اإلنسان يقدم على ما هنى هللا عنه ابل حياء وال خوف واستحب الضاللة على اهلدي
وسار يف طريق املعاصي والشهوات والرذائل متبع ا هواه ومستجيب ا لوساوس الشيطان ،حيث جاء يف كتاب هللا
تعاىل "فأما من طغي وأثر احلياة الدنيا ،فإن اجلحيم هي املأوي وأما من خاف مقام ربه وهني النفس عن اهلوى،
فإن اجلنة هي املأوي" صدق هللا العظيم.
. 2التنشئة األسرية:
تعترب األسرة هي املؤسسة االجتماعية األوىل اليت يتم من خالهلا تنشئة الطفل وتعليمه العادات والتقاليد اخل..
لكن إذا ال متارس األسرة املكونة من األب أو األم أو خالهلا دوره املنشود يف تنشئة وتربية األبناء وتوجيههم
التوجيه الصحيح ،وحينما تكون هناك تفرقة ما بني األبناء يف املعاملة ،كتفضيل الولد على البنت أو الكبري على
الصغري أو غري ذلك ،أو عدم مساعدهتم فيما خيص احتياجاهتم الشخصية وجتاهل جناحاهتم أو استخدام القسوة
والضعف يف التعامل معهم وقد يكون السبب إمهال تربية األبناء بصورة اتمة أو تدليلهم ومنحهم الثقة الزائدة دون
متابعة وإرشاد ،واملشكلة تزداد تعقيدا حينما يكون أحد األبوين أو كالمها منحرف ا فكرايا وسلوكي ا حبيث يؤثر سلب ا
على األبناء ويكون عامالا مساعدة على احنرافهم وانزالقهم يف متاهة تعاطي املخدرات.وسلك كل السبل احملرمة
نتيجة اآلاثر السلبية اليت ميكن أن ختلقها التنشئة األسرية
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. 3التفكك األسري:
اإلمهال األسري والنزاعات والصراعات وكثرة املشاكل األسرية اليت تنشب داخل األسرة أو أجواء التوتر
واالختالفات الدائمة بني أطراف األسرة وخاصة الوالد والوالدة واليت تلقي بظالهلا سلبي ا على األبناء الذين
يفتقدون يف ظل مثل هذه الظروف لالهتمام واحلنان والعطف األسري وابلتايل يبحثون عن ما يعتقدونه مالذا حلل
املشاكل ،أو أن الضحية من هذه النزاعات داخل األسرة هو أحد أطرافها (األم أو األب) ،حيثما يلجأ إىل
تعاطي املخدرات أو اخلمور هرابا من واقعه كما يتصور.
. 4أصدقاء السوء:
فالصحبة السيئة ورفاق السوء كثريا ما يكونوا سببا يف تعاطي املخدرات للرغبة يف التقليد ورفيق السوء هو كنافخ
الكري الذي يؤذي من حوله وقد أشار بعض علماء املسلمني إىل أثر رفقاء السوء ،يف التطبيع على احملرمات
والتشجيع على فعل املنكرات وأظهرت نتائج الكثري من الدراسات اليت تناولت موضوع تعاطي املخدرات إىل أن
من أبرز األسباب املؤدية إىل ذلك ،أتثري رفقاء السوء من خالل الرتغيب فيها أو احلث عليها ،فالصحية الفاسدة
بال شك توفر األمنوذج السيئ اليت يهيئ الفرص ملمارسة احملاكاة والتقليد له من قبل ضعفاء النفوس  ،حينما ختلو
البيئة من النماذج والقدوة احلسنة للفرد الشك ان ذلك سيزيد من االحنراف وتعاطي املخدرات.
. 5توفر املال مع وقت الفراغ :
قد يكوانن عامالن أساسيان يف إقبال الشباب على تعاطي املخدرات إذا مل جيد التوجيه السليم لقضاء وقت
الفراغ مبا هو انفع  ،يف مقابل عدم وجود التوعية الرشيدة لطريقة اإلنفاق املايل ومصاريفه الن وجود املال الكثري
يف أيدي بعض الناس اجلاهلة اليت ال تشكر هللا تعاىل على نعمه ،ميكن أن تستعمله يف وجوه غري مشروعة ،ورمبا
اعتاد الكثري من هؤالء مجعة بطرق حمرمة ،فاملال إذا وجد يف يد اإلنسان األمحق اجلاحد لنعم هللا ،أدي به إىل
االحنراف واهلالك.
كما أن الفراغ إذا مل يستثمر يف العمل النافع يصبح مفسده لألفراد وتشري األحباث النفسية إىل أن الفراغ أييت على
رأس األسباب املباشرة الحنراف الشباب وخاصة يف مرحلة املراهقة ،فهو املؤدي إىل مشاكل تشرد الشباب وضياع
األحداث وإدمان اخلمر واملخدرات ،وقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم من الغنب يف األوقات يف
قوله":نعمتان مغبون فيهما كثريين يف الناس الصحة والفراغ".
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. 6االمتناع عن أداء العبادات والفرائض:

إن العبادات اليت فرضها هللا تعاىل علينا هي عبادات تعمل على تطهري اإلنسان الرذائل ووقايته من الوقوع يف
احملرمات وتزكيته  ،ولكن عندما ال يقوم االنسان ابداء العبادات املفروضة علية  ،يصبح فريسة ملمارسة كل
العادات السيئة املوجودة يف اجملتمع  ،ولقد بني هللا سبحانه وتعلى ذلك يف كتابه عن أداء الصالة يف قوله عز
وجل "إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر" وأشار الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل أن "الصوم جنّة" ،أي وقاية
للصائم من املفاسد املرتتبة عن إشباع الشهوات ابلطرق احملرمة ،ولقد حث اإلسالم على اإلتقان يف كل األعمال
مبا يف ذلك العبادات الن عدم إتقان واخلشوع يصبح اإلنسان يف وساوس الشيطان يف ارتكاب احملرمات
اثلثا :دور املؤسسات االجتماعية يف الوقاية من االحنراف لدى الشباب:
أوال  :األسرة:
إن األسرة كنظام اجتماعي مميز بنائيا ووظيفيا موجودة منذ القدم حىت يف اجملتمعات البدائية بل يف اقلها بساطة
ومدنية وهو ما جعل هذا النظام خيتلف عن الكثري من النظم األخرى.
فاألسرة موجودة يف التاريخ البشري ولكن أبمناط وأشكال خمتلفة ابختالف احلضارات والبيئات الطبيعية
واالقتصادية واالجتماعية.
وقد حددت ثقافة أي جمتمع من اجملتمعات عرب الزمان واملكان الناحية البنائية وتوزيع األدوار بني إفرادها واظهر
تلك الثقافات ابن الوحدات األساسية ليست األشخاص ولكنها املكاانن واألدوار ذات العالقات املتبادلة
وتوقعاهتا املصاحبة أي تلك العالقات املتبادلة بني الزوج والزوجة واألبناء واجلد واألحفاد.
لذلك تعترب األسرة هي أول مؤسسة اجتماعية يف اجملتمع على الرغم من فقداهنا الكثري من معظم الوظائف اليت
كانت تقوم هبا قدميا فاألسرة هي املسؤولة عن عملية إجناب األطفال وتنشئتها وإعدادها لتحمل مسؤولياهتا يف
اجملتمع  .فاألسرة نظام اجتماعي موجود منذ بدء اخلليقة ويف كل اجملتمعات اإلنسانية.
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وتعرف األسرة أبهنا ظاهرة اجتماعية عامة يتميز هبا أي جمتمع إنساين مهما تباينت حضارته أو ثقافته ،فاألسرة
أساس تكوين أي جمتمع ومصدر بقائه واستمراره فهي تعد على مر العصور الوسيط األول بني الفرد ابعتباره كائنا
اجتماعيا واجملتمع الذي يعيش فيه

وتعرف األسرة  :أبهنا مجاعة اجتماعية صغرية تتكون عادة من األب واألم وواحد أو أكثر من األطفال يتبادلون
احلب ويتقامسون املسؤولية وتقوم برتبية األطفال والقيام بتوجيههم وضبطهم ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة
اجتماعية.
كما تعرف األسرة :هي املؤسسة االجتماعية اليت تضم الزوج والزوجة واألبناء ،فهي اللبنة األوىل اليت تسهم يف
بناء اجملتمع .
ومن خالل هذا فإننا نرى ابن األسرة هي عبارة عن مؤسسة اجتماعية قائمة بذاهتا ينشأ فيها الطفل وتتبلور معامل
شخصيته ،فهي املسئولة عن بناء شخصية الطفل ،من خالل ما حيدث فيها من عالقات تعاون وتفاعل
وعالقات بني أفرادها.
و من خالل ما مت احلديث عن األسرة وتعريفات األسرة فانه ميكن استخالص النقاط اهلامة يف تعريف األسرة :
فهي ضرورة صحية يفرضها الواقع والطبيعة البشرية ،وهي عماد اجملتمع وأحد مرتكزا ته األساسية ،كما أن لكل
أسرة نظام حمدد ،وهي تتصف ابالستمرارية فال تنتهي إال بوفاة مجيع أعضائها.
ومن أهم وظائف األسرة:
-1الوظيفة اجلنسية :اليت تنشأ بني الزوجني نفسهما من خالل اإلشباع العاطفي بعد الزواج ,ويكون هذا عامال
لتدعيم العالقات االجتماعية بني الزوجني.
-2الوظيفة االقتصادية :حيث كانت األسرة يف املاضي تشكل وحدة اقتصادية مشرتكة تلقي على كل فرد من
أفرادها عبئا اقتصاداي معينا جيب القيام به ,إال أن مظاهر هذه الوظيفة اختلفت اآلن من حيث ظهور بعض املهام
واملسؤوليات اجلديدة ،على أساس احلاجة والضرورة يف ظل ظروف ماديه صعبة جعلت األسرة تلجأ لزايدة
الدخل.
10

شبكة ضياء للمؤمترات والدراسات

-3الوظيفة التكاثرية :تعترب األسرة املصدر الوحيد لتزويد اجملتمع ابألفراد ،وكل جمتمع له طقوس خاصة يف
االحتفال مبواليده اجلدد.
-4الوظيفة الرتبوية :تعد األسرة هي املدرسة األوىل اليت يتلقى فيها الطفل مباديء الرتبية االجتماعية وقواعد
السلوك والقيم ،وعليه أن يكتسب الرتاث الثقايف واالجتماعي السائد فيها.

-5الوظيفة العاطفية :واليت تسعى من خالهلا إىل تعميق التفاعل بني الزوجني واآلابء واألبناء يف منزل مستقل ،مما
يعين خلق وحدة أولية صغرية تكون املصدر األول لإلشباع العاطفي جلميع أفراد األسرة ،ويبدو هذا جليا يف
اجملتمعات العربية ،فالدين واألخالق حيثان على املودة والرمحة وصلة الرحم واحلب واالحرتام ،مما يدعو إىل تعميق
التفاعل العاطفي بني األفراد.
وتتميز األسرة جمموعة من اخلصائص وهي :
-1األسرة هي اخللية األوىل يف تكوين اجملتمع وأكثرها عمومية وانتشارا وهي أساس االستقرار يف احلياة.
-2األسرة هي عمل اجملتمع وليست عمال فرداي ،وهي يف نشأهتا وتطورها قائمة على مصطلحات اجملتمع مثل
الزواج وحمور القرابة يف األسرة والعالقات الزواجية والواجبات املتبادلة بني عناصر األسرة وهذه األمور حيددها
اجملتمع.
-3األسرة هي اإلطار العام الذي حيدد تصرفات أفرادها وتشكل حياهتا وتضفي عليها خصائصها وطبيعتها ،فهي
هتتم أيضا ابلوعي االجتماعي والرتاث القومي واحلضاري وهي أيضا مصدر العادات والتقاليد وقواعد السلوك.
-4األسرة تؤثر وتتأثر ابلنظم االجتماعية األخرى.
-5األسرة وحدة اقتصادية.
-6األسرة هي الوسيط الذي اصطلح علية اجملتمع لتحقيق غرائز اإلنسان ودوافعه الطبيعية واالجتماعية ،مثل
حب البقاء وبقاء النوع وحتقيق الدوافع الغريزية والعواطف واالنفعاالت االجتماعية.
-7األسرة هي املكان الطبيعي ملنشأ العقائد الدينية واستمرارها.
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-8األسرة أول وسط حييط ابلطفل.
- 9تشكل األسرة نظاما متكامال للعيش أفرادها ،وإطارا عاما حيدد تصرفاهتم.
- 10احمليط الذي يعين بتحويل الطفل من كائن بيولوجي إىل كائن اجتماعي.
لذلك تعترب األسرة اخللية األساسية يف عملية التنشئة االجتماعية ومن أهم ثوابت اخلطة التنموية ،فهي تعترب من
املؤسسات االجتماعية الرئيسية القادرة على التكيف مع التحوالت ابعتبارها املكان األول الذي تتبلور فيه مالمح
الفرد وشخصيته ،واألسرة هلا وظائف متعددة كأي نظام اجتماعي ،وتتداخل وظائفها مع أنظمة أخرى يف
اجملتمع ،إال أهنا حاليا فقدت الكثري من هذه الوظائف لصاحل مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وقانونية إال
أهنا ابلرغم من ذلك ال زالت تؤثر وتتأثر هبذه املؤسسات ،فهي إن جنحت يف أداء رسالتها فإهنا ستؤثر بدرجة
كبرية على أداء هذه النظم يف أتدية وظائفها املختلفة.
وابلتايل تعد األسرة هي النواة األوىل يف اجملتمع حيث تعد احملطة األوىل يف حياة الفرد فهي اليت تقوم أبول عملية
اجتماعية يتعرض هلا الفرد وهي التنشئة االجتماعية :وهي تعرف أبهنا العملية اليت يتحول هبا الفرد من كائن
بيولوجي إىل كائن اجتماعية.
كما تعرف التنشئة االجتماعية :أبهنا العملية اليت تتم من خالهلا تنمية شخصية الفرد ،وثقته بذاته ،واستقالليته،
ومقدرته على حل املشكالت اليت تواجهه ،وإكسابه القيم واملهارات ،والعادات وتقاليد اجملتمع؛ ليتمكن الفرد من
العيش مع اجلماعة والتفاعل معها من خالل قيامه أبدوار اجتماعية فاعلة .
مما يعين أن التنشئة االجتماعية عبارة عن خطوات ترتتب على بعضها حيث مير الفرد يف مراحل منوه األوىل حباجة
بيولوجية عضوية واحدة ومن مث يتمركز على قمة الطعام وفقا آلداب وسلوكيات معينة يكتسبها ابلتوجه وابلتعليم
حيث تقوم األسرة بغرس قيم وعادات وتقاليد ومعري اجلماعة لدى الناشئني لدرجة متثيلهم هلا ومشاركتهم فيها ويتم
غرسها لدى الراشدين من خالل ربطهم ابجلماعة االجتماعية اجلديدة لدرجة متكنهم من التوافق االجتماعي.
لذلك فان اجملتمع الذي يهدف إىل إعداد ابنائة إعدادا أخالقيا وتربواي واجتماعيا ونفسيا وعلميا إعداد سليما
جيب أن يوىل اهتماما كبريا من مجيع اجلوانب األسرة حيث أهنا املؤسسة االجتماعية املصغرة.
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لذلك تنطلق التوجهات األوىل الحنراف الشباب من األسرة إذا كانت هذه األسرة فاقدة للضبط االجتماعي أسرة
تفتقر اىل الرابط االجتماعي وقد ترجع أسباب االحنراف من األسرة اذا كانت إفرادها السيما الوالدين غري متمثلني
للقيم الدينية واألخالقية وابلتايل إذا خرج احد أبناء األسرة إىل الشارع ووجد سلوكا منحرفا فانه يسلكه بسهولة
حيث يتأثر به أتثريا سلبيا

ويعزى سبب احتفاظ األسرة بدورها الرئيس يف عملية التنشئة االجتماعية اىل ما تتميز به من خصائص عن بقية
املؤسسات االجتماعية األخرى  ،مما جعلها البيئة األنسب لبداية ممارسة عمليات التنشئة االجتماعية .فهي
الوحدة األوىل اليت ينشأ فيها األطفال ،وفيها تتشكل عالقاهتم ،وفيها ينمون عقليا وجسداي وانفعاليا واجتماعيا.
ويؤكد أمهية األسرة ودورها يف عمليات التنشئة االجتماعية املختلفة حيث أشارت كثري من الدراسات إىل أمهية
األسرة ،ودورها يف مساعدة األطفال على النمو النفسي واجلسمي واالجتماعي والعقلي .وأوضحت أن بزوغ ثقة
الطفل يف العامل احمليط به يستمدها من ثقته أبسرته .وخلصت على أن األسرة هي مصدر راحة الطفل وأمنه.
وأوصت بناءا على ذلك بضرورة أن ترقى العالقات األسرية إىل مستوايت توفري األمن والراحة ،وقبول اآلخر،
واالحرتام املتبادل ،خللق بيئة توفر للطفل جوا أسراي يبعده عن اإلحساس ابلقهر والعجز ،وذلك من خالل خلق
أجواء احلب والثواب وتقبل اآلخرين وإشاعة أجواء االحرتام بني أفراد األسرة .
لذلك عمليات التنشئة االجتماعية للفرد طيلة حياته ال تتم من فراغ ،بل من خالل األسرة أساسا ،والعديد من
املؤسسات االجتماعية األخرى ،كاجملتمع ،ودور العبادة ،واملدرسة ،واألندية ،والتكنولوجيا .إال أن األسرة هي أهم
املؤسسات اليت تقوم بعملية التنشئة االجتماعية؛ وذلك بسبب كون األسرة مؤسسة اجتماعية أساسية يكاد ال
خيلو أي جمتمع إنساين منها ،وألهنا اجلماعة األوىل اليت تتحمل املسؤولية يف تنشئة األطفال يف سين عمرهم األوىل،
حيث يتعلمون القيم واملعايري ويكتسبون اللغة وتنمو ذواهتم وشخصياهتم .
ولتحقيق ذلك ينبغي أن تتسم العالقة بني أفراد األسرة ابالجيابية؛ وذلك ألن خلق عالقة االجيابية بني أفراد األسرة
من شانه إجياد الدفء األسري ،واالحرتام املتبادل ،واحلوار بني أفراد األسرة والصداقة ،والتعاون املشرتك ،واملشاركة
االجتماعية ،والتسامح يف املواقف املختلفة من جهة  ،ونبذ للعالقات السلبية اليت تتسم ابلعنف ،والتهديد،
والتسلط ،،واحلرمان والعقاب من جهة أخرى .وهذا بدوره يؤكد أن منط العالقة داخل األسرة يؤثر يف األبناء
وقيمهم ،وممارساهتم وإنتاجيتهم ،ومدى ثقتهم أبنفسهم ،ومقدرهتم على حتمل املسؤولية؛ مما ينعكس على جمتمعهم
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برمته .وابلتايل يتوجب مراعاته ،واالهتمام به ملا له من انعكاسات على خمرجات التنشئة االجتماعية اليت تؤديها
األسرة
أما على صعيد األدوار اليت تناط ابألسرة يف عملية التنشئة االجتماعية ،فهي أيضا عديدة ،ترتاوح بني مساعدة
الطفل يف النمو من خالل توفري التغذية ،وتقدمي الرعاية ،إىل تشجيعه على االستقاللية ،واالعتماد على الذات.
وهي يف الوقت ذاته احلاضنة لألبناء حلل مشكالهتم احلياتية ،عالوة على دعم ميوهلم ،وأهتماماهتم ،وتوفري بيئة
مناسبة الشباع حاجات احلب والعطف لديهم .ومن ادوار األسرة ايضا دعم تعليم األبناء ،وتشجيع مواهبهم
وتطويرها .
إضافة إىل ما سبق ذكره من ادوار هامة لألسرة  ،تشري بعض الدراسات أن دور األسرة يف اكساب اطفاهلا مجلة
من القيم كبري .ومن هذه القيم  :القيم الدينية واألخالقية  ،كقيم حب هللا عز وجل ،وقيم األمانة والصدق ،اضافة
اىل قيم اجتماعية ،كالتعاون ،واملشاركة ،والصدق ،وحب اآلخرين ،وجمموعة من القيم الشخصية والوجدانية :كقيم
االستقاللية ،وتقدير الذات ،واحلنان ،والتواضع وأخرى وطنية تتمثل :يف حب الوطن ،واالنتماء ،واالعتزاز ابهلوية،
واحلرية .والقيم اجلمالية :كقيم حب الفن ،واإلعجاب ابجلمال .والقيم العلمية :اليت تتضمن تقدير العلم ،واالبداع،
واحرتام العقل .
ولعل ضعف التنشئة االجتماعية لكثري من الشباب إمنا يعود إىل أسباب اقتصادية واجتماعية ودينية لألسرة كل
هذه األسباب يكون له اثر كبري على األسرة ولكن نريد ان تتحدث عن دور األسرة يف القضاء على احنراف
أبنائها سواء كانوا صغار ام شباب والذي يبدو دورها يف مساعدة الشباب على النمو املتكامل املقرتن مع النواحي
الروحية والبدنية والعقلية والنفسية إضافة إىل ذلك ينبغي على األسرة أن حتافظ على القيم واملعايري الثقافية والرتاثية
مبا حتمله من تراثنا احلضاري وعادتنا وتقاليدان القيمة حىت يستخدمها الشباب مبا يساعد حياته وتكون حاجزا
بينه وبني املؤثرات السلبية اليت تقوده لالحنراف.
لذلك يعترب دور األسرة كبري يف عدم وقوع أبنائها يف االحنراف حيث انه من الضروري ان تكون التنشئة
االجتماعية ألبنائها مدروسة ومقننه وموجهة توجيها سليما من خالل مراقبة تصرفات األبناء موضوعية الن
التنشئة السليمة والصاحلة تعمل على إجياد أفراد صاحلني يسمون وينطلقون إىل اخلري والعطاء بعيدا عن مظاهر
االحنراف األمراض اخلطرية اليت ميكن أن تؤدي إىل االحنراف.
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وكون لألسرة دورها االجيايب يف الرعاية والتنشئة وسد احلاجات األساسية والصحية والتعليمية واالجتماعية وغيها
من االحتياجات مستمرة وتثريها يف تشكيل السلوك السوي والقيم والعادات
كذلك ميكن ان يكون هلا دور سليب اذا ساد جو من التوتر والقلق واالضطراابت واملشكالت املرضية والنفسية
والتعرض لألذى وتعاطي املخدرات ،ومن اهم ما ينتج عن هذه االضطراابت والتفكك األسري هو غياب احد
الوالدين إما بسبب الطالق أو اهلجر أو الوفاة من خماطر جسيمة ملشكالت وجدانية هي الشخصية ،كذلك
افتقاد املودة واحلب والتفاعل اإلجياب لألسرة وهذا كله يسهم يف مشكالت تؤدي إىل االحنراف.
لذلك تعترب األسرة اللبنة والركيزة األساسية يف الوقاية من االحنراف ألهنا هي املؤسسة األوىل يف التنشئة االجتماعية
وهي اعلم واعرف أببنائها حيث متضي معهم أكثر األوقات ولذلك ميكن لألسرة ان تراقب أبنائها بسهولة أكثر
ومحايتهم من االحنراف .لذا جيب على اآلابء واألمهات ان يقوموا بوضع أبنائهم حتت الرعاية الدائمة وتقدمي
النصح واإلرشاد والعمل على تعديل سلوكهم لذلك اذا كانت تربية األبناء من البداية تربية صاحلة فانه من
املستبعد ان خيرج األبناء طريق االحنراف لذا جيب ان يكون الوالدين على قدر من األخالق والسلوك احلسن أمام
األبناء حىت يكونوا قدوة ألبنائهم.
لذا جيب على أفراد األسرة التعاون مع بعضهم يف مواجهة اي خطر من خماطر اليت تؤدي إىل االحنراف على
احدي أبنائها  .كما جيب على األسرة ان تؤدي ادوار وقائية وعالجية من خالل زرع الثقة يف نفوس أبنائها
وغرس القيم األخالقية يف نفوسهم وان تراقب كل الوسائل اإلعالمية والقنوات التلفازية وشبكات االنرتنت ومواقع
التواصل االجتماعي اليت ميكن ان حتمل يف طياهتا الكثري من األشياء املنوعة واليت أصبحت تدخل إىل البيوت
دون استئذان وخاصة القنوات األجنبية اليت تعمل على زرع السلوك اخلاطئ لدى األبناء وتعمل على توجيهم إىل
الوقوع يف شبكات االحنراف.
. 2املؤسسات التعليمية
أتيت املؤسسات التعليمية ضمن املؤسسات االجتماعية الرتبوية حيث تعد املؤسسات التعليمة مكملة لألسرة فهي
تقوم على تقدمي املساعدة األسرة من خالل عملية التنشئة االجتماعية حيث تقوم إبعداد الطالب الذين هم من
فئة الشباب إعداد تربواي واجتماعيا وثقافيا كما ن الطلبة يكتسبون العادات والتقاليد وأمناط سلوكية اجيابية كما
انه من خالهلا يستطيع الطالب االبتعاد عن العادات السلبية اليت ميكن ان تنال من شخصياهتم.
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وأييت دور املؤسسات التعليمية والرتبوية من خالل مناهجها الدراسية ودروسها الدينية واآلداب والرتبية واألنشطة
املدرسية كإنشاء مجاعة ضمن اجلماعات املدرسية اليت تعمل على توعية أبضرار املخدرات واملسكرات وعرض
مسرحيات ابملسرح املدرسي عن هذه الظاهرة وآاثرها على اجملتمع وتزويد املدرسة ومكتباهتا ابملراجع والكتب اليت
حتتوى على املعلومات الكافية للتوعية من االحنراف والوقوع يف حبل املخدرات  .ومن الضروري أن تقوم
املؤسسات التعليمية على توثيق العالقات االجتماعية بني أفرادها وبني اجملتمع اخلارجي مبا يشمل من مواطنني
ومؤسسات الدولة وكل هذه الربامج واألدوار تعد عامال مساعدا يف حماربة مظاهر االحنراف لدى الشباب .
وكون أن املخدرات تعترب آفة حيث أصبحت من اخطر اآلفات اليت تدمر الفرد واجملتمع وخاصة الشباب لكوهنم
عمادة األمة وشباب املستقبل لذلك هم املستهدفون يف اجملتمع والطالب اجلامعي مستهدف أكثر من سواه هبذه
اآلفة ،لذلك إغفال كثري من مؤسساتنا التعليمية عن وظائفها االجتماعية والرتبوية إمنا يعد مؤشر خطري قد يسهم
يف وصول مظاهر االحنراف إىل داخل املؤسسات التعليمية.
لذلك جيب القضاء على هذه اآلفة واقتالعها من جذورها جيب على اجملتمع أبسرة التعاون يف سبيل القضاء عليها
وتوعية الشباب إبخطار هذه اآلفة  .ولكون اجلامعات هلا دورها الرايدي والكبري يف وقاية اجملتمع عامة وشباب
خاصة من آفة املخدرات لذا جيب أن ال يقوم هبذا العمل األستاذ اجلامعي فقط وإمنا هو عمل متكامل يقع على
األستاذ اجلامعي وعلى املدرس أو املدير إن العمل من اجل حماربة هذه الظاهرة جيب ان يكون موزع داخل احلرم
اجلامعي فاألستاذ علية دور واملدير علية دور واملراسل علية دور والطالب نفسه علية دور فهذه األدوار هي متفاوتة
بني هؤالء يف حتمل املسؤولية.
فاملدير بقوم بدورة يف هتيئة اجلو املناسب الداء كل فرد دورة واحلث على األنشطة الالمنهجية والهتمام ابلندوات
واملؤمترات ومتابعتها حىت تكتب هلا النجاح وتؤتى مثارها فاملدير يقوم ابدوار متعددة سواء اجتاه الطالب أو
األستاذ كذلك دور اإلداري يكون عني على الطالب وعلى كل ما جيلب النفع هلم ،ميسرا هلم أمورهم غري معسر
فهو جيب أن يكون هلم مبثابة األخ والصديق وان يكون ميسرا لطالب يف كل أمور اليت ميكن أن ترجع ابلفائدة
على الطالب كما ان أستاذ اجلامعة جيب ان يكون دورة املعاجل كالطبيب يعمل على عالج كل أمر يكون فيه
خلل أو كسر لذلك يتضح دور األستاذ من خالل حرصه على ما ينفع الطلبة ويرشد الطالب وحيذر الطالب
أبسلوب رقيق ويقوم بشرح املادة العلمية مبا يفيد الطالب ويؤكد على ما هو اشد نفعا وحيذر مما فيه ضرر عليهم.
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لذلك جيب من اجلميع يف اجلامعة التأكيد على مراعاة غرس القيم اإلسالمية واألخالقية يف نفوس الطالب
والطالبات عن طريق حثهم على أداء الشعائر الدينية وبثها يف نفوس الطلبة واإلقبال على هذه الشعائر جبانب
القيم الدينية املتصلة ابألخالق االجتماعية وجيب هنا استخدام أساليب اإلقناع وتقدمي املساعدات وحماولة خلق
الشعور الديين واحلوافز الدينية .الن األخالق الدينية واألخالق االجتماعية يكمل كل منهما اآلخر حيث يرتك
أثرا غي هتذيب النفوس.
كما أن دور األستاذ مراقبة الطالب مراقبة دقيقة حىت يتمكن من خالل ذلك معاجلة ما قد يبدو من احدهم من
املمارسات األخالقية اخلاطئة واالحنراف لدى الطلبة وهنا جيب ان يزود زمالئه أبنواع املخدرات حىت يتم تعميمها
على الطلبة وحىت ال تؤدى إىل جمال إىل بث هذه السموم بني الطالب كذلك إبمكانه عقد دورات تنسيقية مع
األسر الطالبية ملعرفة املشكالت اليت تواجه الطالب سواء يف تدىن التحصيل الدراسي او مالحظة أي مظاهر
لالحنراف لدى الطالب لذلك من خالل التنسيق بني هذه األسر الطالبية وتكثيف احلمالت داخل اجلامعات
للقضاء على مظاهر املخدرات بني الطلبة.
لذلك تعترب املؤسسات التعليمية مبا فيها من كفاءات بشرية سواء كانوا معلمني او موظفني هو دور وقائي
وعالجي الن أي سلوك احنرايف الي سلوك منحرف ويتم ذلك من خالل:
.1القيام بعمل ورشات وحماضرات توعوية مبساعدة االخصائني االجتماعني يف حماربة أي سلوك احنرايف موجود
داخل املؤسسات التعليمية.
.2بناء القدرات اخلاصة والعامة من اجل الكشف عن مظاهر االحنراف داخل املؤسسات التعليمية والعمل على
إشباع وإرضاء حاجاهتم املشروعة.
. 3غرس يف نفوس الطلبة للمسؤولية اجملتمعية ومساعدهتم على النمو االجتماعي وغرس يف نفوسهم األخالق
والقيم من خالل الندوات واحملاضرات واالجتماعات ومن خالل األنشطة الرتفيهية سواء الرايضية او الفنية اليت
جيب أن حتمل هذه األنشطة من خالل ممارستها العمل على زرع الثقة يف نفوس الشباب وتشجيعهم على حتمل
املسؤولية.
. 4العمل على إعداد خطط تربوية اجتماعية يف املؤسسات التعليمية هتدف إىل حتقيق األسس القيمة اليت تعمل
على حماربة كافة أنواع االحنراف.
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ومن خالل ما مت استعراضه ميكن التوصل إىل نتائج أكثر اجيابية وفاعلية تسهم يف التقليل من مظاهر احنراف
املخدرات اليت ميكن أن ميارسها الشباب.
. 3دور العبادات (املؤسسات الدينية )

تعترب املؤسسات الدينية املتمثلة يف املساجد واملؤسسات الدينية واألوقاف اليت تنتشر يف كل البالد ومن أهم هذه
املؤسسات الدينية املساجد خاصة فهي وان كانت هذه املساجد للعبادة وحتفيظ القران ونشر التعاليم الدين
اإلسالمي وفيه يلتقي املسلمون ويسجدون ويركعون ويتعبدون هلل عز وجل فاملسجد ورد ذكره يف القران الكرمي
أربعا وعشرين مرة منها اثنتا عشرة مرة خاصة ابملسجد احلرام وهذا يدل على عظمة املساجد وعظمة املسجد
احلرام كما اهتمت السنة النبوية املطهرة ابملسجد قوال وفعال وتقريرا فقد حث الرسول الكرمي على بناء املساجد
واالهتمام هبا مبينا يف ذلك األجر العظيم ملن يبين بيتا من بيوت هللا وجيعلها لوجه هللا فعن عثمان بن عفان -
رضي هللا عنه -قال مسعت النيب –صل هللا علية وسلم يقول  :من بين مسجدا يبتغى به وجه هللا بين هللا له مثله
يف اجلنة  .وألمهية ولعظم املسجد انه عندما وصل النيب صل هللا علية وسلم إىل املدينة املنورة كان أول عمل يقوم
به بناء املسجد النبوي الشريف وهذا ندل فإمنا يدل على مكانة وعظمة املسجد يف اجملتمع املسلم فاملسجد هو
املكان الذي يلتقي به املسلمون حيث كان مسجده منبع حياة هذه
األمة ،ومصدر هدايتها وسيظل هذا إيل يوم القيامة يف املسجد يتفقه الناس يف دينهم ودنياهم وفية نشروا مبادئ
احلكم اإلسالمي يف املسجد تقام فيه الصلوات اخلمس وفية يتعلم اإلنسان الكثري من إتباع النظام والتعود علية
ويف املسجد تعقد حلقات العلم ملناقشة أمور وأحوال األمة وما يواجهها من مشاكل ومن خالل املساجد تعمل
على متكني العالقات يف اجملتمع لكي حتق الرتابط االجتماعي بني أفراد اجملتمع .كما تكمن املساجد يف حماربة
احنراف وسلوكيات الشباب الن املساجد تعترب ركيزة أساسية يف هذا اجلانب الن املساجد تعترب مصدر من
مصادر الضبط االجتماعي.
فاملساجد هي إحدى املؤسسات الدينية اليت يقع على عاتقها مسؤولية تدعيم القيم واالجتاهات الصحيحة يف
نفوس السباب حيث تساهم يف إبعادهم عن االحنراف وذلك من خالل الدروس والوعظ واخلطب الدينية إال أن
 ،اغلب املساجد يف جمتمعنا تقوم على اخلطب الدينية من حيث العبادات وأحكام املعامالت وعذاب القرب وغري
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ذلك من اخلطب الدينية التقليدية  .إال أن هذا اخلطاب ال يتجه إىل الواقع الذي نعيشه يف اجملتمع من حيث
الغزو الثقايف الذي يدمر عقول الشباب .لذلك تعترب املؤسسات الدينية من أهم املؤسسات يف حماربة احنراف الن
الدين ميتلك القوة املؤثرة يف تعديل السلوك السوي للشباب وتوجيه سلوكيات الشباب دائما إىل األفضل من
خالل هذه املؤسسات الدينية.
وعلية أرى ان تقوم املؤسسات الدينية بعدة أمور كي حتارب ظاهرة االحنراف وهي:
.1من خالل اخلطب التقليدية جيب التوجه إىل اخلطاب الديين املعاصر الذي من خالله التطرق إىل معاجلة
األوضاع السيئة يف اجملتمع وحماربة االحنراف لدى الشباب والعمل على وقاية الشباب ومحايتهم وتنورهم حملاربة هذه
الظاهرة.
. 2التشبيك مع مؤسسات اجملتمع احمللي من اجل وصول هذا اخلطاب لكافة الشباب والرتكيز على مظاهر
االحنراف األكثر أمهية وخطورة كتعاطي املخدرات والتطرق إليها من اجلانب الديين من حيث التوعية من االحنراف
وان هذا ال يتفق مع الدين اإلسالمي ومبادئ وأسس هذا الدين.
. 3االبتعاد عن تكبري األمور والتطرق إىل املذاهب واالختالف بني املذاهب يف هذه املسائل اليت ميكن أن تعمل
على تشتيت األفكار عن هذا املوضوع لذلك جيب التوجه إىل اخلطاب الديين الذي يرتقى ابلشباب واحلث على
اكتساب املعرفة واالطالع على العلوم احلديثة واملتطورة والدعوة إىل الرقي يف اجملتمع من خالل سد أوقات الفراغ
عند الشباب والبتعاد عن التطرف والتعصب .
. 4إلقاء املواعظ والكلمات املفيدة املختصرة بعد الصلوات أو بني األذان واإلقامة الن الناس قد متل أحياان من
اخلطب املطولة وهذه اخلطب رمبا تكون هلا أتثري اكرب يف نفوس الشباب
لذلك املساجد ميكن أن تؤثر وتعطي مثارها أكثر من أي مؤسسة أخرى إذا أتيح اجملال إمام أالئمة حملاربة الفساد
ومعاجلة املشكالت اليت تنتشر وتتفاقم يف اجملتمعات.
.4األندية الرايضية والثقافية:
تعترب النوادي الرايضية هي إحدى املؤسسات االجتماعية اليت أقامها اجملتمع من اجل حتقيق أهداف ثقافية
ورايضية واجتماعية ولعل اهلدف من إنشاء هذه املؤسسة من اجل خلق إنسان واعي ومفكر يف كل اجلوانب
19

شبكة ضياء للمؤمترات والدراسات

العقلية والبدنية واالجتماعية ،فالنشاط الذي تقوم به املؤسسات الرايضية يتيح الفرصة لشباب لبناء أجسامهم
ووسيلة لتدريب على ممارسة العالقات االجتماعية السليمة واكتساب اخللق القومي وتنمية االجتاهات الدميقراطية
احلقيقية ،وممارسة أساليب التعاون املطلوب كما انه ميكن ابلتوجيه السليم ربط األنشطة ابلتحصيل األكادميي
الدراسي وابلتاي تكون هذه األنشطة دافعا إىل التحصيل واىل تنمية القدرات وتعميق القيم االجتماعية السليمة
وترمجتها إىل أفعال وسلوك للشباب.
لذلك تعد النوادي الرايضية صورة مصغرة مليادين احلياة عامة وما ينبغي ان نركز علية دور هذه األندية يف حماربة
االحنراف.
إن الدور امللقى على عاتق املؤسسات الرايضية كبري يف دعم أهداف مؤسسات اجملتمع املختلفة يف إطار حماربة
ظاهرة االحنراف حيث ميكن اكتساب وتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراهتم كذلك تنمية شخصية الشباب من
خالل غرس القيم االجيابية للشباب وشغل أوقات الشباب بطريقة صحية ومفيدة كذلك اإلسهام يف إعداد
متكامل للشباب روحيا وعمليا وفكراي وجداي وتنمية الثقة ابلنفس ألداء واجبهم جتاه بالدهم وأمتهم ابإلضافة إىل
إدماج الشباب يف اجملتمع وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار.
ابإلضافة إىل شغل أوقات فراغ الشباب من خالل إنشاء األندية الثقافية والعلمية اليت تعود ابلنفع ،كممارسة
الرايضة سواء الفردية أو اجلماعية والقراءة من خالل املكتبة او من خالل احملاضرات واملسابقات الثقافية.
ومن األمور اهلامة اليت تقوم هبا املؤسسات الرايضية أهنا تعمل على تعديل السلوك املنحرف لدى الشباب حيث
ان اهلدف من األنشطة الرايضية املختلفة هو إعداد إنسان واعي مثقف متزن وغرس القيم واألخالق والقيم وتنمية
االبتكار واإلبداع ومساعدته على التكيف االجتماعي وبث روح احملبة والتعاون والرتابط بني أبناء اجملتمع الواحد
إضافة إىل هتذيب نفوس الشباب وتوجيه أفكارهم حنو التألق اإلبداع والعمل على إبعاد األمور السلبية اليت تكون
مالزمة لبعض الشباب الن هذه األمور تشجع الشباب على االبتكار والعمل على إبعاد الشباب عن كل ما
يشعرهم ابإلحباط والفشل واليأس تعترب عامال هاما يف احليلولة بينهم وبني الوقوع يف مظاهر االحنراف مبا فيها
تعاطي املخدرات لذلك تعترب الرايضة دورا أساسيا يف بناء األجسام وتكاملها حيث ،ميكن الرايضي أن ميتلك
لياقة بدنية عالية تؤهله خلوض املسابقات الرايضية وممارسة فنون الرايضة املختلفة واملشاركة يف الدفاع عن الوطن
وحتقيق احلد الالزم من الصحة العامة ،وهذا يرتك األثر يف شخصية اإلنسان ويعمل على تنميتها ومساعدهتا يف
التصدي ألشكال االحنراف إال أن اغلب األندية تفتقر إىل القيام ابدوار اجتماعية وثقافية هامة يكون من شاهنا
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حماربة االحنراف والتقليل منة حيث تفقر معظم األندية من هذه الربامج لذلك هنالك تراجع يف غياب اجلانب
االجتماعي والثقايف يف مؤسساتنا والرتكيز يف اغلب األندية على اجلانب الرايضي فقط ويف العاب رايضية تكون
حمددة مسبقا .
لذلك يعترب إمهال اجلانب االجتماعي يعد من األمور اليت تنقص األندية الرايضية وعلية جيب العمل على تفعيل
الدور االجتماعي هلذه األندية من خالل:
. 1العمل على التعاون مع وسائل اإلعالم املختلفة من اجل نشر وتوضيح خطورة هذه الظاهرة على الشباب
لذلك جيب ملء أوقات الفراغ لدى الشباب أبنشطة رايضية ترفيهية أو ثقافية واجتماعية تبعدهم عن الشعور
ابمللل والعزلة.
. 2إعطاء أمهية جلوانب االجتماعية اليت يكون هلا دور يف حماربة االحنراف لتقليل منة من خالل ورش العمل
واحملاضرات والندوات.
. 3عمل نشرات وملصقات تبني خطورة تعاطي املخدرات واملؤثرات الناجتة عن هذه الظاهرة وخطورهتا على
الشباب وعلى اجملتمع .
. 4الرجوع إىل الباحثني واملختصني واخلرباء النفسني واالجتماعني من خالل عمل الندوات واللقاءات من اجل
توضيح خطورة املخدرات والعمل على تشجيع الشباب على ممارسة األنشطة الرايضية واالجتماعية والثقافية ملا هلا
من دور يف احلد من انتشار االحنراف بني الشباب.
وبناء على ما تقدم ،إن الرايضية تعمل على متكني العالقات بني الشعوب وتعترب الطريق األمثل لبناء ثقافة احملبة
واالبتعاد عن أجواء احلروب وتلعب الثقافة الرايضية دورا هاما يف بناء عالقات اجتماعية وصداقات تبث روح
احلماس واحلياة بني أوساط الشباب  ،وتعترب الرايضة فرصة للشباب أن يستغلها لبناء أجسامهم ويكمن أن تسهم
أيضا يف ترسيخ العالقات بني الدول وتعمل على ملء الفراغ بصورة اجيابية.
وحىت يتحقق هذا ،البد من التعاون وتكاتف اجلهود يف مجيع مؤسسات اجملتمع احمللى وكل مواطن حريص على
مصلحة الشباب وعلى مصلحة اجملتمع وكل حسب خرباته وقدراته وموقعه يف املؤسسة أو اجملتمع حىت يصبح
جمتمع خاليا من هذه آالفه.
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التوصيات
يف ضوء ذلك يوصي الباحث مبا يلي:
.1

جيب على املؤسسة االجتماعية األوىل وهي األسرة أن تقوم على التنشئة السليمة لألبناء فهي املؤسسة

األوىل اليت يتعلم فيها الفرد كل ما هو اجيايب وما هو سليب فان صلحت األسرة صلح اجملتمع .لذلك جيب زايدة
الوعي األسري أبمهية دورها يف تنشئة أبناءها تنشئة صحيحة سواء كان ذلك من خالل املؤسسات احلكومية أو
األهلية.
.2

العمل على تفعيل دور القضاء وإصدار قوانني وتشريعات صارمة من حماربة هذه الظاهرة ومالحقة جتار

املخدرات وتقدميهم للمحاكمة.
.3

أن تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على وضع برامج وخطط تشارك هبا مجيع املؤسسات االجتماعية يف

اجملتمع احمللي من اجل حماربة هذه الظاهرة كوهنا هتدد امن الفرد وامن اجملتمع.
.4

العمل على توفري برامج تثقيفه وصحية وتربوية ووقائية داخل املدارس من اجل محاية الطالب من الوقوع

فريسة يف وحل املخدرات
.5

تعزيز وتفعيل دور وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية من اجل مواجهة هذه الظاهرة .لذلك جيب أن يكون

هنالك إعالم موجه وهادف يهتم بقضااي الشباب ومشكالهتم.
.6

العمل على إنشاء مراكز لعالج املدمنني والعمل على إعادة أتهيلهم ودجمهم يف اجملتمع.

.7

العمل على تقدمي الدعم املعنوي من قبل أفراد اجملتمع للمدمنني وذلك من خالل التعامل الطيب

واإلحسان يف التعامل معهم وتشجيعهم على تغري واقعهم ومساعدهتم على تغريه الفكرة السلبية عن أنفسهم
وتعزيز اجلوانب االجيابية يف حياهتم.
.8

االطالع على جتارب اجملتمعات واخذ بعض النماذج من هذه اجملتمعات يف كيفية التعامل مع ظاهرة

املخدرات واالستفادة منها يف اجملتمع الفلسطيين
.9

العمل على إجراء املزيد من الدراسات والبحوث اليت هتتم بقضااي الشباب يف اجملتمع
22

شبكة ضياء للمؤمترات والدراسات

 .10العمل على إنشاء مراكز شبابية هتتم بفئة الشباب وقضاء وقت الفراغ لديهم مبا يتالءم مع طاقاهتم
وقدراهتم
املصادر واملراجع:
أوال  :القران الكرمي "سورة النازعات" آية 41-40
لسان العرب البن منظور ج  4ص  232ابب اخلاء .
اثنيا :الكتب
.1

حممود فتحي عكاشة ،حممد شفيق زكي ،مدخل اىل علم النفس االجتماعي ،االسكندرية ،املكتب

اجلامعي احلديث  ،د ن ت
.2

حممود ابو دف إدمـان املخـدرات أسبـابـه وعـالجـه يف ضـوء التوجيـه التـربـوي اإلسـالمي ورقة عمل .

فلسطني 2009
.3

املخدرات واخلطر الداهم األفيون ومشتقاته للدكتور حممد علي البار ،ص.166-163 :حممد الصادق

عرجون ،الدين منبع االصالح االجتماعي ،االسكندرية  ،مطبعة دار النشر الثقافية ،د ن ت
.4

ميادين ممارسة اخلدمة االجتماعية جامعة القدس املفتوحة

.5

اخلدمات احمللية لالسرة جامعة القدس املفتوحة 2014

.6

أمحد عبد الرمحن النجدي وآخرون ،الدراسات االجتماعية ومواجهة قضااي البيئة ،ج  2القاهرة 2003،

.7

السيد عبد العاطي وآخرون علم االجتماع واالسرة االسكندرية دار املعرفة اجلامعية 2000،

.8

الكتاين ،فاطمة (  .)2000االجتاهات الوالدية يف التنشئة االجتماعية ،عمان ،دار الشروق للنشر

والتوزيع.
.9

أهوال املخدرات يف اجملتمعات العربية للدكتور علي عبيد احلميدان الشمري ص. 173
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شبكة ضياء للمؤمترات والدراسات

 .11مدحت أبو النصر إدارة األنشطة واخلدمات الطالبية يف املؤسسات التعليمية دار الفجر للنشر والتوزيع
2009
 .12أبو جادو ،صاحل (  .)2004سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،عمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع.
 .13قناوي ،هدى (  .)1991الطفل تنشئته وحاجاته ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية.
جمالت ورسائل ماجستري
القرين ،حممد :)2005 (.مدى أتثري العنف األسري على السلوك االحنرايف لطالبات املرحلة املتوسطة مبكة
املكرمة .جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية ،عدد خاص مبناسبة اختيار مكة املكرمة
عاصمة للثقافة اإلسالمية ،السعودية.
املطريي ،عبد احملسن :)2006(.العنف األسري وعالقته ابحنراف األحداث لدى نزالء دار املالحظة االجتماعية
مبدينة الرايض .جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،السعودية (.رسالة ماجستري منشورة).
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