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Rezumat: Familia este primul mediu cu care copilul intră în contact, după venirea sa pe lume. Aici este locul unde 

se formează individul în primii săi ani din viaţă. Se întâmplă ca, în viaţa cotidiană, adolescentul să fie implicat direct în  

problemele cu care se confruntă familia. Acestea pot avea ca şi consecinţă, dorinţa tânărului de a evada din realitate, 

apelând la alternativa comportamentului deviant, prin consumul de droguri. De aceea este foarte importantă implicarea 

părinţilor în educarea copilului şi comunicarea deschisă dintre membrii familiei. 
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1. Introducere 

 

Comportamentele umane urmăresc o anumită direcție și vizează o finalitate, având la baza lor un set de 

reguli impuse de societate. Devianța este definită ca fiind „ansamblul conduitelor și stărilor pe care membrii 

unui grup le judecă drept nonconforme cu așteptările, normele sau valorile lor, și care, în consecință, riscă să 

trezească din partea lor reprobare și sancțiuni” (Cusson, 1997, 461). Mai exact, ea reprezintă „abaterea de la 

un anumit set de norme sociale” (Rădulescu, 1998, 17) și poate fi caracterizată prin nonconformism, prin 

încălcarea unor reguli care sunt respectate de un număr semnificativ de indivizi din cadrul unei comunități sau 

societăți (Giddens, 2001, 189). Totodată, în dicționarul de sociologie, devianța este prezentată ca fiind „orice 

act, conduită sau manifestare care violează normele scrise sau nescrise ale unei societăți ori ale unui grup 

social particular” (Zamfir, Vlăsceanu, 1998, 165). Tot aici, este specificat faptul că putem să identificăm 

devianța printr-o serie de acte excentrice, asociale și imorale: gestică, limbaj sau ținută nonconformistă, 

infracțiuni sancționate de legea penală, obscenitate, indecență. 

 

2. Consumul de droguri-comportament deviant 

 

Devianța depinde de contextul social în care apare. De exemplu, consumul de substanțe, care astăzi este 

interzis prin lege sau intră în categoria celor dezaprobate la nivel moral, a fost tolerat din vechi timpuri. Dintre 

cele 800 000 de plante, cât numără lumea vegetală, a 60-a parte era cunoscută de către primii oameni pentru 

puterile lor. Ele au avut atunci funcții (roluri) diverse și asociate, înlesnind „călătoria”, extazul și contactul cu 

puteri superioare. Ele erau considerate vehiculul, mijlocul de comunicare al primelor religii, surse ale unei 

plăceri legate de sacru (Angel, Valleur, 2000, 7). Consumul lor a fost dintotdeauna în istoria umanității o 

preocupare cotidiană. Încă din antichitate se cunoșteau proprietățile anumitor plante, mai exact egiptenii cultivau 

macul din care făceau băuturi tămăduitoare sedative (Porot, Porot, 1999, 5). Au recurs de asemenea la 

măselariță. Această iarbă pentru cai era administrată ca și calmant, ale căror proprietăți narcotice, toxice au fost 

puse în zilele noastre în evidență. În Egipt, cânepa indiană era deja foarte prizată cu 2000 de ani înaintea erei 

noastre; în această societate se consumau droguri numai pentru a uita de grijile cotidiene, foame și oboseală, 

poate de asemenea, pentru a încerca să se apropie de zei, căci era consumată sub control și chiar sub comanda 

marilor preoți. La sirieni, populație care ocupa partea de mijloc a bazinului Tigrului, cânepa făcea parte din 

liturghie. În textele hinduse, plantele erau folosite pentru vindecarea unor boli și pentru a favoriza meditația 

(Angel, Valleur, 2000, 7-8). Arabii au acceptat consumul de hașiș timp de secole, în timp ce morfina era folosită 

ca medicament în secolul al XIX-lea, dar și la începutul secolului al XX-lea (Cusson, 1997, 464). Tutunul a fost 

descoperit la populația băștinașă, ca mai apoi să devină o afacere profitabilă datorită comețului cu această 

plantă. Consumul de cafea a fost o perioadă interzis prin Coran în Arabia, deoarece preoții considerau că este o 
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băutură toxică, în timp ce consumul de alcool era tolerat în lumea creștină prin folosirea sa în cadrul unor rituri 

religioase, spre deosebire de lumea islamică, unde alcoolul este interzis. În Grecia, Asiria, India, Teba exista 

practica fumatului și inhalării de cannabis sau marijuana. În America de Nord, locuitorii indieni foloseau 

cactusul fără spini pentru a atinge stări extatice datorită mescalinei conținută de acesta, iar aztecii precolumbieni 

mâncau ciuperci halucinogene (Rădoi, 2015, 9). Treptat aceste plante au fost preluate în domeniul medicinei 

pentru a fi utilizate în tratarea bolilor. În anul 1884, Sigmund Freud a scris un articol cu privire la potențialul 

terapeutic al cocainei, devenind astfel una dintre substanțele folosite de medici în prescripțiile lor ca remediu 

pentru bolnavi (Rășcanu, 2008, 16). După o anumită perioadă, s-a constatat că aceste medicamente provoacă 

tulburări psihice și dependență.  

Efectele negative observate la nivelul psihic, fizic și social a dus la modificarea legislației drogurilor. De 

aceea, există obligativitatea comercianților de a specifica cu exactitate efectele consumului excesiv de substanțe 

pe etichetă (în cazul tutunului și alcoolului sau al medicamentelor) și interzicerea celor ce pun în pericol 

sănătatea și bunăstarea individului, dar și a celor din jur. Nerespectarea acestor prevederi reprezintă un 

comportament deviant. 

 

Din punct de vedere sociologic, devianța se clasifică astfel (Rădulescu, 1998, 27): 

- după specificul devianței: devianța pozitivă face referire la finalitatea unui act deviant (prin 

inovații și invenții), devianța negativă este împotriva unor valori ale unui grup social (infracțiunile), iar devianța 

neutră este caracterizată de actele tolerate de grup (nonconformismul, excentritatea); 

- după modalitatea de manifestare: devianța deschisă (identificată de societate prin instanțe speciale 

de control) și devianța ascunsă (patologii sexuale sau comportamente de corupție care rămân ascunse societății); 

- după tipul de devianță: devianța familială (maltratarea de către unul din membrii familiei), 

devianța sexuală (comportament sexual anormal), devianța religioasă (fanatismul), devianța autoagresivă 

(consumul de droguri sau sinuciderea), devianța politică (terorismul), devianța penală (infracțiunile); 

- după elemente de grup ale devianței: socializarea în cadrul unor subculturi deviante care se 

ghidează după anumite reguli, norme sau stiluri de viață (rețelele de traficanți de droguri și prostituție, 

organizații criminale); 

- după caracterul normal sau patologic al comportamentului deviant: actul deviant considerat 

normal este cel acceptat tacit de societate ca fiind firesc, fiind specific unui segment important din populație 

(sexualitatea prematură, consumul de alcool, fumatul, călătoria frauduloasă cu mijloacele de transport în 

comun), iar cea patologică intră în perimetrul medical prin conduit anormale (incestul, violul). 

 

Din punct de vedere al intenției, există câteva tipologii de devianți (Cusson, 1997, 440): 

- devianții subculturali care includ minoritățile active și nonconformiștii. Această categorie este 

caracteriazată de analiza normelor pe care le încalcă prin promovarea unor norme și reguli noi. Aceștia își asumă 

comportamentele și își revendică legitimitatea (de exemplu teroriștii sau membrii sectelor religioase); 

- transgresorii sunt cei care încalcă o normă în mod deliberat, deși îi recunosc validitatea, (de 

exemplu, infractorii care nu respect o normă din interes propriu); 

- persoanele cu tulburări de comportament sunt cele care nu acționează în mod voluntar, (de 

exemplu, o dată instalată dependența, toxicomanul nu mai acționează în mod voit, el pierzând controlul asupra 

propriului comportament); 

- indivizii care prezintă un handicap, dar care pot acționa deviant în relațiile lor sociale; 

 

Delincvența, violența, prostituța sau asumarea de riscuri sunt cele mai frecvente atribute care definesc 

consumul de droguri și, prin urmare, duc la marginalizarea toxicomanilor. Astfel, prin apariția dependenței, este 

necesar pentru fiecare individ în parte să-și procure drogul prin diferite metode. Aceste elemente produc un efect 

extrem de pregnant, motiv pentru care lupta cu drogurile ar trebui să facă diferențierea între sfera delincvenței și 

cea a dependenței (Valleur, 2000, 166). 

 

Având în vedere comportamentul adictiv al adolescenților, putem sublinia apariția delincvenței juvenile. 

Aceasta se definește ca „ansamblul conduitelor minorilor și tinerilor aflați în conflict cu normele de conviețuire 

socială acceptate și recunoscute într-o societate” (Banciu, Rădulescu, 2002, 7). Conceptul juridic de 

delincvență juvenilă vizează totalitatea conduitelor ce aparțin minorilor care încalcă norma juridică. Există patru 
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mari categorii de acest tip: - violența cu scopul obținerii unui avantaj material; - furtul; - încălcarea legii de 

statut (abandon școlar, absenteism); - conduita de grup sau de bandă (Neamțu, 2003, 230). 

Elementul principal care determină cauzalitatea comportamentului deviant la minori este legătura dintre 

adolescent și societate. Prezența unei persoane care să îl motiveze, lipsa timpului liber prin implicarea în 

proiecte menită să îl valorizeze sau integrarea valorilor ce presupun respectarea legii, îi pot asigura individului 

crearea unei legături pozitive cu societatea (Rădoi, 2015, 58). „Factorii ce determină delincvența juvenilă pot fi 

împărțiți în două mari categorii: factori interni, individuali și factori externi, sociali. În prima categorie de 

factori sunt incluse particularitățile și structura neuropsihică, particularități ale personalității în formare. În a 

doua categorie sunt incluși factori socio-culturali, economici, socio-afectiv și educaționali din cadrul micro și 

macro grupurilor umane în care trebuie să se integreze treptat, copilul și tânărul începând cu familia” 

(Rădulescu, Banciu, 1990, 59). 

 

3. Climatul familial 

 

 Fiind considerată „elementul natural și fundamental al societății” (Mitrofan; Mitrofan, 1991, 141), 

familia reprezintă „grupul social având la bază căsătoria, alcătuit din soți, copii și din descendenții acestora” 

(DEX, 2007, 709). Specialiștii folosesc mai multe concepte atunci când se referă la „uniunea dintre soț, soție și 

copiii necăsătoriți ai acestora. Utilizarea de: familie simplă, restrânsă, conjugală, biologică, elementară sau 

nucleară se face cu un sens echivalent, și indiferent de denumirea dată de un autor sau altul, semnificația este 

aceeași” (Voinea; Stănoiu, 1983, 7). Familia întrunește o serie de caracteristici: reuniunea persoanelor este 

urmarea actului de căsătorie, existența unui anumit număr de membri cu un ansamblu de drepturi și obligații 

stabilite și garantate juridic, realizarea de relații interpersonale între aceștia (de ordin moral, psihologic și 

biologic), existența unui climat psihosocial și a unei organizări structurale (distribuție specifică a rolurilor și 

sarcinilor fiecărui membru în cadrul familiei), îndeplinirea unor funcții în concordanță cu societatea și existența 

unor norme și reguli privind conduita (Mitrofan; Mitrofan, 1991, 144). Potrivit literaturii de specialitate, 

imaginea familiei este aceea a unei instituții independente față de contextul socio-economic, ce ajută la păstrarea 

și transmiterea tradițiilor și valorilor naționale (Ghebrea, 2000). De aceea, trebuie notat faptul că cele mai 

importante sunt atitudinile, comportamentele și valorile celor care formează o familie, deoarece acestea sunt 

preluate de către copilul care se formează în sânul acesteia.  

Pentru dezvoltarea personalităţii adolescentului în mod armonios, o condiţie indispensabilă este ca ambii 

părinţi să fie prezenți în creşterea copilului. De-a lungul timpului au fost formate câteva principii orientative pe 

care părinţii adolescenţilor ar trebui să le aibă în considerare. Astfel, părinţii trebuie să perceapă educaţia ca pe o 

formă de prietenie, exercitând un control consecvent şi discret; să asigure copilului dragoste necondiţionată 

oferind permanent un cămin plin de seninătate şi căldură (mai exact, adolescentul să fie iubit aşa cum este); să 

ofere o atenţie constantă, focalizată; să-şi menţină autoritatea nealterată; să nu încerce să protejeze adolescentul 

de încercările vieţii; să-i acorde acestuia intimitate; să fie întotdeauna receptiv la discuţii păstrându-şi echilibrul 

şi calmul indiferent de situaţie şi să-i asigure întotdeauna nevoile tânărului (Munteanu, 1998, 267). Părinții sunt 

„stâlpii” de susținere ai copilului, prin prezența lor constantă și implicarea activă în viața acestuia. Rolul lor este 

acela de contribui la satisfacerea nevoilor de bază. Abraham H. Maslow (Maslow, 1954, 80-98) stabilește o serie 

de nevoi organizate sub forma unei piramide, de la bază spre vârf, după cum urmează: nevoi fiziologice (foame, 

sete, somn, sex - elemente care mențin organismul în echilibru prin satisfacerea lor), nevoia de siguranță (mediu 

stabil, fără pericole de orice fel), nevoia de dragoste și afecțiune (de a iubi și a fi iubit), nevoia de stimă și 

considerație (dorința de reputație și prestigiu), nevoia de autoîmplinire (prin explorarea propriului potențial din 

dorința de a deveni tot mai bun), nevoia de cunoaștere și înțelegere. Odată ajuns în vârful piramidei, tânărul 

poate atinge nivelul maxim de dezvoltare. 

Printre principalele funcții ale familiei sunt eunumerate cea de socializare/educare, care asigură 

asimilarea de norme și reguli sociale de către membrii familiei, în vederea integrării lor sociale, funcția 

economică - cu rolul de a pune la dispoziția copilului condiții materiale pentru o bună dezvoltare a acestuia și 

funcția politică care conferă membrilor un statut în societate (Bonchiș, 2011, 31). Mitrofan definește funcțiile 

familiei ca fiind „totalitatea responsabilităților ce revin familiei în cadrul arhitectonicii de ansamblu a 

activității economico-sociale într-o anumită perioadă istoricește determinată” (Mitrofan; Mitrofan, 1991, 156). 

El realizează următoare grupare a funcțiilor familiei: funcția biologic-sexuală care permite satisfacerea nevoilor 

celor doi soți printr-un comportament sexual specific unei comunități, funcția de procreare care asigură 
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perpetuarea speciei, funcția economică ce are menirea de a permite buna desfășurare a vieții de familie (spațiu 

comun de conviețuire, obiecte de uz casnic, alimente, îmbrăcăminte etc.), funcția psihoafectivă ce face referire 

la tipologia relațiilor stabilite între membri, cu scopul de a genera satisfacerea nevoilor de siguranță și 

apartenență și funcția educațională pusă în aplicare de către adulți, în special părinții asupra copiilor, prin 

modelul propriu de conduită. Astfel, sursa cea mai sigură pentru o bună sau, din contră, deficitară dezvoltare, 

este climatul socio-afectiv din familie. 

 

Există mai mulți factori după care poate fi analizat climatul familial: - gradul de sinceritate și 

deschidere al copilului față de părinți; - modalitatea de manifestare a autorității părintești; - modul de aplicare a 

sancțiunilor și recompenselor; - gradul de acceptare a unor conduite ale copiilor; - felul în care este copilul 

perceput în familie; - sistemul de parentale în raport cu societatea și modul interpersonal de raportare al 

părinților (Rădoi, 2015, 94). 

În general, părinții sunt cei responsabili de schimbarea climatului emoțional din familie. În 1999, Reed 

Larson și David Ameida subliniază faptul că aceste schimbări emoționale sunt transmise de la o persoană la o 

alta prin interacțiunile zilnice. Mai exact, o emoție poate urma un pattern în relațiile interfamiliale. Ca de 

exemplu, părintele ajunge acasă obosit după o zi grea la serviciu și țipă la copil, iar copilul se va certa la rândul 

său cu fratele. Cercetările privind transmisia emoțională, relevă faptul că există o serie de pattern-uri 

caracteristice. Mai întâi, emoțiile negative sunt cel mai ușor de transmis spre deosebire de celelalte. De aceea, 

este mult mai ușor de dat furia, anxietatea sau depresia, față de bucurie sau starea de bine. Astfel, de cele mai 

multe ori, o emoție transmisă într-o formă poate fi primită sub altă formă. Furia unui adult poate fi resimțită la 

adolescent ca stare de anxietate. În acest sens, apar simptomele fizice și tiparele de comportament, cum ar fi 

migrenele, durerile de stomac, comportamente defensive cu membrii familiei. În general, familiile cu resurse 

psihologice bogate sunt mai puțin predispuse să experimenteze transmiterea de emoții negative, decât cele cu 

resurse mai puține de acest fel (apud Cobb, 2007, 218). 

 

Importanța istoricului de consum al unei familii a fost analizat, și s-a ajuns la concluzia că un tânăr ce 

provine dintr-o familie în care există consum de substanțe, prezintă un risc crescut în dezvoltarea și adoptarea 

aceluiași tip de comportament. În cadrul cercetării, copiii cu istoric familial au raportat, mult mai frecvent față 

de cei fără istoric familial, factori stresori ce țin de casă, familie, școală, criminalitate, grupul de prieteni și, în 

cele din urmă, aspectele financiare. S-a ajuns la concluzia că inițierea consumului de substanțe este influențat, în 

mod direct, de istoricul familial și, în mod indirect, prin expunerea indivizilor la stres. De aceea, copiii cu istoric 

familial de consum experimentează stres în multiple domenii, care contribuie la creșterea riscului de a adopta un 

comportament adictiv în timpul adolescenței (Charles; Ryan; Acheson; Mathias, Liang; Dougherty, 2015, 192-

200). 

 

Vulnerabilitatea familiei este dată de una dintre următoarele caracteristici: - prezența unui singur 

părinte (familia monoparentală); - proveniența dintr-un mediu socio-economic defavorizat; - apartenența la o 

minoritate etnoculturală; - prezența unuia sau mai mulți copii aflați în dificultate (delincvenți, deficienți mintal 

sau fizic, toxicomani); - prezența unui stil de viață negativ (conflicte conjugale, șomaj cronic, alcoolism, 

toxicomanie) (Farran, 1990). Prezența uneia sau a mai multor caracteristici de acest fel aduce leziuni la nivelul 

stabilității unei familii, deteriorându-se astfel sistemul relațional din cadrul acesteia. Astfel, se creează cadrul 

propice pentru dezvoltarea unui comportament deviant. 

 

Concluzii 

 

Adolescenții se confruntă deseori cu situații în care părinții le critică comportamentul, alimentând 

confuzia acestora. În mod evident, tânărul se află în situația de a-și chestiona propria identitate sau capacitatea 

de a gestiona situațiile. Feed-back-ul fluctuant primit din partea adulților, poate duce la crearea unor 

dezechilibre ce îl pot afecta pe adolescent pe termen lung. Nesiguranța de sine rezultată din atitudinile părinților, 

menționate mai sus, duce la inhibarea comportamentală a copilului, incertitudinea vis-a-vis de cum este bine să 

reacționeze. 

Dezvoltarea comportamentului deviant, are la bază influența adultului din mediul familial sau al unui 

lider de grup din mediul imediat apropiat, din care individul face parte. Structurarea familiei, carențele de ordin 
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social-economic și cel cultural-educativ, oferă un mediu nesănătos pentru copilul aflat în formare. Toate acestea 

subliniază importanța elementelor sociale care îl înconjoară pe individ și impactul pe care acestea îl au asupra 

sa. Destrămarea familiei, neînțelegerile între părinți, modelul negativ oferit de persoanele importante din 

comunitate, nevoia de a fi membru în cadrul unui grup deviant, se oglindesc în comportamentul distructiv al 

tinerilor, cum este consumul de droguri. 
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