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ABSTRACT: The article proposes to identify, on the basis of the con‑
sultation of the specialty literature, the factors which influence the
consumption of drugs amongst teenagers, as well as the sense in which
their main dimensions act. The studies performed on teenagers (Rascanu
R (2008) Addiction and Drugs‑theoretical and ameliorative clinic aspects,
Bucharest, Publishing House Universitatii, p. 26.) highlighted amongst
the internal causes of drug consumption: the curiosity, the temptation
in the form of the „forbidden fruit mechanism”; the desire of high sensa‑
tions; the lack of maturity/responsibility; personal problems, troubles,
despair, loneliness, the lack of friends; boredom; the lack of some inter‑
esting preoccupations; emo girls /the need to stand out; and the external
causes are: the ill‑fated influence of the entourage, of the „fishy” group
of friends, of the unfavorable family climate, the reduced educational
and cultural level; the lack of information or skewed information with
regard to drugs; the imitation of film models, from newspapers or maga‑
zines. The drug consumption is tightly related to life problems, to the
questions and searching of the teenagers and young. The most important
social entourages are: the family, the school and the group of entourage.
So the drug consumption amongst teenagers represents one of the chal‑
lenges with which the humanity has to confront, its direct and indirect
effects designing it as a worrying phenomenon.
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În ultimele decenii, în viaţa familiilor, au avut loc schimbări pro‑
funde generate de factori diverși (şomajul, venituri reduse, situaţiile de
criză provocate de numărul mare de divorţuri etc.) care au contribuit/pot
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contribui la creşterea numărului persoanelor care își găsesc refugiul în
consumul de droguri.
Pe de o parte, funcţiile obişnuite ale familiei s‑au schimbat. Tot mai
multe sarcini sunt preluate de diferitele instituţii sociale. Ca urmare a rela‑
ţiilor sociale schimbate, a crescut rolul sferei sociale, iar sarcinile sale s‑au
înmulţit. Pe de altă parte, se diminuează funcția de protecție a familiei
deoarece părinţilor le rămâne mai puţin timp pentru copii, ambii fiind
angajați în sarcini extrafamiliale. Astfel, educarea copilului, formarea sa
nu este atent îndrumată în mediul familial, în schimb şcoala nu îşi poate
asuma rolul familiei.
S‑au produs modificări și în dimensiunea, structura şi durabilitatea
familiei. În locul familiilor lărgite, ce cuprindeau mai multe genera‑
ţii, relaţii de rudenie ample, au apărut familiile nucleare, formate din
părinţi şi copii. Odată cu creşterea numărului divorţurilor a crescut şi
numărul familiilor monoparentale, în care ori locul tatălui, ori cel al
mamei rămâne neocupat. Numărul căsătoriilor a scăzut drastic (6/7
căsătorii la 1000 de locuitori). În interiorul familiei se schimbă şi rela‑
ţiile dintre membrii ei. Stilul de viaţă „modern” şi pierderea armoniei
a făcut să scadă semnificativ potenţialitatea rezolvării problemelor
familiale.2
Schimbările din familie sunt consecinţe ale schimbării societăţii.
Modernizarea, urbanizarea, industrializarea, educaţia, toate acestea con‑
tribuie la transformarea rolului familiei. S‑au destrămat structura socială
şi modul de viaţă tradiţionale, s‑a schimbat ordinea convieţuirii în cadrul
comunităţii, în zilele noastre devine mai puternică societatea de consum
şi punctul de vedere individualist. Acesta a însemnat şi schimbarea ordinii
valorilor sociale. Schimbarea modului de viaţă şi a ocupaţiei a spart conti‑
nuitatea culturală şi socială.3
Primatul familiei ca grup reprezintă o verigă importantă între indi‑
vid şi societate. În caz ideal, familia este intactă structural şi funcţional:
respectiv, părinţii trăiesc împreună, şi sunt capabili să asigure pentru copii
lor siguranţă sufletească, morală şi materială. Familia transmite valori,
2

3

Georgeta Ghebrea, Regim social‑politic şi viaţă privată (familia şi politica familială în
România), în http://ebooks.unibuc.ro/StiintePOL/ralu/10.htm;
Formoso, D., Gonzales, N.A., Aiken, L. S. (2000): Family conflict and children’s
internalizing and externalizing behavior: Protective factors. American Journal of Community
Psychology, 28: 175–199

Rolul familiei în consumul de droguri la tineri

| 287

model de comportament, transmite experienţe trăite, adică îndeplineşte,
totodată, şi funcţii sociale.4
Cercetările naţionale şi internaţionale scot în evidenţă existenţa mai
multor straturi la nivelul influenţei parentale.5 În viaţa familiilor pot
exista evenimente ce pot conduce la consum de droguri. Evident, acesta
nu înseamnă că în orice familie disfuncţională copilul va deveni consuma‑
tor de droguri.
De asemenea, monitorizarea parentală a fost asociată cu probleme
comportamentale. Dacă copiii se simt neglijaţi sau ignoraţi, se amplifică
posibilitatea ca ei să se implice în comportamente riscante, deoarece moni‑
torizarea comportamentului este absentă. Acest fapt poate contribui la
apariţia unor comportamente care să genereze probleme legate de droguri.6
Factorii de risc în ce privesc familia (predictorii) sunt7:
– obiceiuri de educare ale părinţilor (indulgenţa exagerată, sau opusul);
– structura familială distrusă (divorţ, familii nou formate, familii
monoparentale, etc.);
– proasta relaţie cu părinţii (inexistenţa unei relaţii strânse);
– lipsuri, probleme sentimentale, sufleteşti, sărăcie sentimentală în
relaţiile familiale;
– mediu familial viciat (violenţă în familie, violenţă fizică şi sexuală);
– utilizarea de către părinţi de substanţe psihoactive şi atitudinea lor
faţă de acele substanţe.
Cercetările mediului familial al tinerilor au analizat mai mulţi indi‑
catori: structura familială, devianţele din interiorul familiei, dizarmoniile din
interiorul lor.
Structura familiei
Una dintre cauzele consumului de droguri o reprezintă dezorganizarea
structurii familiei. Familia care nu este completă reprezintă un factor de risc
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pentru consumul de droguri în rândul tinerilor, cu mențiunea că uneori şi
în familiile complete, întregi nu întotdeauna există armonie.8
Valoarea prevalenţei de viaţă a consumului substanţelor interzise este
scăzută în rândul tinerilor crescuţi în familii întregi, complete, în schimb
este ridicată în rândul celor care trăiesc în familii restructurate.
Studiile recente ale HBSC9 (Health Behaviour in School‑Aged
Children) din 2006 arată că un sfert dintre adolescenţi trăiesc în fami‑
lii monoparentale, în mare parte într‑un model familial caracterizat prin
lipsa tatălui. O parte dintre adolescenţi nu trăiesc cu părinţii biologici,
ci cu rude, părinţi adoptivi. Procentul familiilor alcătuite din mai multe
generaţii este scăzut.
Pentru tinerii care trăiesc cu ambii părinţi biologici, probabilitatea
să recurgă la consumul de substanţe interzise este mai scăzută. Punctul
de vedere al cercetătorilor este diferit în ce priveşte pe tinerii care trăiesc
cu un părinte, respectiv când unuia dintre părinţii biologici i se ataşează
un părinte vitreg. Unele cercetări arată că obiceiurile de consum ale unor
tineri dintr‑o familie monoparentală sunt asemănătoare cu cele dintr‑o
familie nou formată, restructurată. Pe când, după alte cercetări, familiile
monoparentale prezintă un factor de risc ridicat, în schimb restructurarea
familiei prezintă un risc şi mai mare.10
După R. Campbell, divorţul provoacă la copil o asemenea ruptură, dez‑
amăgire, căreia, singur, nu este capabil să‑i facă faţă.
Procentul tinerilor care consumă droguri este peste medie şi în cazul
adolescenţilor care nu trăiesc la persoane care le sunt rude sau la cei care
trăiesc cu mamă vitregă.
Analizând rolul structurii familiale în consumul de substanțe interzise
de către adolescenți, se poate reține ideea potrivit căreia familia completă,
în care fiecare părinte își exercită rolul familial în condiții normale exercită
un rol protector împotriva consumului de substanţe interzise, iar adoles‑
cenţii care trăiesc în familii în care lipsește unul din părinţii biologici sunt
mai expuşi la pericol.
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Devianţele din interiorul familiei
Consumul de substanţe de către părinţi constituie, de asemenea, un fac‑
tor de risc în încercarea de a consuma substanţe interzise. Este frecvent
alcoolismul unuia dintre părinţi, sau alte boli cronice. Devianţa din interi‑
orul familiei, respectiv obiceiurile nocive de consum cresc probabilitatea
consumului de substanţe. Datele statistice11 ne arată că pentru o mare parte
dintre elevii de liceu nu sunt străine în familie unele forme problematice
de comportament (ţigara, consumul regulat de alcool, tentativă de sinuci‑
dere, pedeapsă cu închisoare, consum de droguri, etc.).
Consumul de substanţe interzise este cel mai răspândit în cercul acelor
tineri în ai căror familii se consumă astfel de substanțe. Obiceiul nociv de
a consuma substanţe nu doar de către părinţi ci şi de fratele mai mare este
într‑o relaţie semnificativă cu consumul de substanţe la adolescenţi.
Fumatul în familie influenţează cel mai puţin obiceiul de consum al
tinerilor, dar într‑o măsură mai mică sau mai mare, orice devianţă creşte
probabilitatea consumării de substanţe interzise sau ilicite.
Dizarmoniile din cadrul familiei
Calitatea relaţiei cu părinţii este una dintre variabilele care influențează
comportamentul tinerilor. Relaţiile bune cu părinţii reprezintă un factor pro‑
tector, dar orice abatere de la aceasta duce la o relaţie în sens negativ şi măreşte
riscul încercării de substanţe ilicite. De aceea este important ca adolescenţii
să poată discuta despre problemele lor cu părinţii. Deci, este importantă sigu‑
ranţa ataşamentului pentru un adolescent. Un ataşament mai slab, sau lipsa
atenţiei părinţilor, influenţează consumul de substanţe la tineri.12
Conflictele familiale, relaţia negativă cu părinţii sau între părinţi, lipsa
încrederii în familie, toate acestea se corelează pozitiv cu comportamentul
problematic.13
Procentul nemulţumirii faţă de mamă este acelaşi la nivelul celor care
consumă substanţe legale şi ilicite, iar nemulţumirea faţă de tată este mai
scăzută în rândul celor care consumă substanţe ilicite.14
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O familie coezivă, caracterizată prin interes ridicat al părinților pentru
proprii copii, prin puternice sentimente de dragostea şi o educaţie bazată
pe respect, scad vizibil probabilitatea apariţiei unor comportamente antiso‑
ciale. Pe de altă parte, exigenţa exagerată, pedepsele violente şi lipsa iubirii
stau în spatele multor forme de comportament nedorite.
Pe lângă climatul social negativ, stilul de educare rigid, şi protejarea
exagerată distruge etapele de adaptare ale tinerilor.15
Rezultate ale unor studii privind rolul familiei
în consumul de substanțe interzise
În privinţa mediului familial al persoanelor consumatoare de diferite
tipuri de droguri, dispunem de cele mai multe informaţii despre adoles‑
cenţii care consumă opium.16 Despre consumul de stimulente şi cannabis
avem mai puţine informaţii.
Persoanele consumatoare de opium îşi percep mamele ca fiind mai pro‑
tectoare, mai controlabile, în comparaţie cu cei care consumă stimulente
sau cannabis. În raport cu tatăl se leagă mai multe sentimente negative.
Dependenţii de opium sunt mai încărcaţi cu sentimente negative, îşi văd
mai duşmănoase şi mai dominante mamele lor. În rândul tinerilor con‑
sumatori de opium, procentul este mai mare la cei care trăiesc în familii
monoparentale. În schimb procentul celor care trăiesc în familii complete,
unite, este cel mai scăzut. Mamele ce impun bariere în autonomia copiilor
pot juca un rol în blocarea procesului evoluţiei de autoreglare, în timp ce
tatăl este un model negativ.
Printre trăsăturile familiale ale persoanelor consumatoare de stimu‑
lente, cel mai mult se remarcă factorii culturali, iar aceştia îngreunează
descrierea trăsăturilor de familie specifice lor. În mare măsură putem pre‑
supune un mediu familial mai rece, mai distant, dar totodată mai puţin
exigent. Lipsesc modelele părinţilor, nu s‑au format idealurile personale,
este slabă funcţia „asupra eului”. În relaţie cu acest mediu parental mai
rigid se află rănirea vieţii intime, golul sufletesc, lipsa dorinţei de a avea o
relaţie. Ambianţa familială de refuz, sărăcia sentimentală duce la sărăcirea
	Jackson, C.‑Henriksen, L.‑Foshee, V. A. (1998): The authoritative parenting index:
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vieţii sentimentale, la constrângerea, închiderea conflictelor, agresiunilor.
Trăirea sentimentelor, ataşamentul, vor provoca teamă pentru adolescent.
Folosirea substanţelor stimulente va face posibilă trăirea acelor sentimente
sau conflicte care doar astfel se pot trăi, fie că e vorba de intimitate, fie de
agresiune. De mediul parental rece, de refuzare se poate lega problematica
autoevaluării. Stimulentele au şi aici un rol compensator.
Dispunem de cele mai puţine informaţii despre mediul familial al
tinerilor consumatori de cannabis. Pe baza cercetărilor putem spune că
mediul familial este asemănător cu al celor consumatoare de stimulente.
O diferenţă este că ostilitatea părintească şi controlul par a fi mai puţin
accentuate.17 Relaţiile de familie puţin coezive, golul relaţiilor cu părinţii
caracterizează aceste familii. Acestora li se adaugă lipsa de interes a părin‑
ţilor, indulgenţa lor exagerată, afectează dezvoltarea idealurilor tinerilor.
Mediul familial indulgent, presupune mai puţină tensiune interioară, mai
puţină agresiune.
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