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دستم
را بگیر!

با اهمیت اجرای برنامه های پیشگیرانه در سنین نوجوانی آشنا شوند.

نقش والدین را در پیشگیری از گرایش نوجوان به  سـوء مصـرف مواد و سـایر رفتارهـای ناهنجار توضیح دهند.

عوامل زمینه ساز مصرف مواد و رفتارهای پرخطر همراه آن را در نوجوانان نام ببرند.

منظورازعوامل خطر وعوامل محافظ را درگرایش یا عدم گرایش به مصرف مواد و رفتارهای پر خطر توضیح دهند.

اقدام های الزم برای کمک به نوجوانی که والد مصرف کننده دارد را بدانند و بموقع به آن عمل کنند.

اهداف آموزشی

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

فاطمه کبیری

کارشناس مسؤول پیشگیری ازمصرف مواد
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مریم زاهدی

مدیرمرکزآموزش بهورزی دانشگاه 
علوم پزشکی چهارمحال وبختیاری

مقدمه

هدف نهایی همه  برنامه های ارتقای سالمت و مداخالت اجتماعی ایجاد اجتماعی سالم است که افرادی 

ترین  مهم  از  نوجوانان  سالمت،  ارتقای  و  پیشگیرانه  برنامه های  منظر  از  می کنند.  زندگی  آن  در  سالم 

گروه های جمعیتی در هر اجتماعی محسوب می شوند. تغییرات بیولوژیک به همراه تالش برای کشف 

هویت فردی و جانمایی خود در اجتماع و محیط پیرامون در کنار ویژگی های روان شناختی خاص این 

دوره، نوجوانی را به دوره ای خطیر و مهم تبدیل کرده است. قرار گرفتن نوجوانان در مسیر یک زندگی 

سالم و مثبت می تواند مسیر کلی آینده یک اجتماع را تعیین کند. اجتماعاتی که عده ای از نوجوانان آن 

در تالطم این دوره،  به سمت مصرف مواد و سایر رفتارهای پرخطر گرایش پیدا می کنند، بخش عمده ای 

با  گروه  این  درگیری  برآن  عالوه  می کنند.  اثر  کم  یا  می دهند  دست  از  را  خود  آینده  انسانی  منابع  از 

مشکالتی که گفته شد هزینه های گزافی را بر دوش نظام سالمت می  گذارد و تمام نهادهای مرتبط با 

آنان را با چالش روبرو می کند. نهاد خانواده و مدرسه از مهم ترین آن ها هستند.

آشنایی بامشکالت ونیازهای عاطفی
نوجوانان وجوانانی که والدین معتاددارند



سال  بیست ونهم  /  تابستان 1398 بهورز  /  صفحه 70

نقش خانواده در  پیشگیری از اعتیاد

پیشگیری  برای  محیط  ترین  مهم  دلیل  چند  به  خانواده 

ازمصرف مواد  و رفتارهای پرخطر است:

والدین مؤثرترین افراد زندگی فرزند خود هستند و از 	 

ابتدای زندگی وی به او دسترسی دارند.

والدین مهم ترین الگوی رفتاری فرزندان خود هستند. 	 

و 	  مواد   مصرف  از  اولیه  پیشگیری  برای  زمان  بهترین 

خانواده  در  فرد  زندگی  سال های  پرخطر  رفتارهای 

یعنی  دوران کودکی و نوجوانی است.

که  نوجوانانی  و  کــودکــان  می دهند  نشان  بررسی ها 

والدین آن ها مواد مصرف می  کنند، بیشتر احتمال دارد 

که به سوء مصرف مواد و سایر رفتارهای ناهنجارگرایش 

پیدا کنند. به نظر می  رسد مجموعه ای از عوامل ژنتیکی 

و تربیتی و یادگیری در این فرآیند دخالت داشته باشند. 

بنابراین، مصرف مواد غیر قانونی توسـط اعضای خانواده 

به ویژه یکی از والدین، احتمال خطر سـوء مصرف مواد را 

در کودکان و نوجوانان افزایش می دهد. 

وجود شخص معتاد درخانواده موجب افزایش مشکالت 

خانوادگی،  تضاد  خانواده،  در  استرس  نظیر  خانوادگی 

اجتماعی  انـــزوای  افــزایــش  ــواده،  خــان انسجام  کاهش 

خانواده، افزایش ناراحتی و اختالفات زناشویی می شود.

زناشویی  اختالف  که  داده اند  نشان  مطالعات  همچنین 

در  موادغیرقانونی  مصرف  با  تنگاتنگی  رابطه  والدین، 

فرزندان  دارد. وجود شخص معتاد در خانواده می تواند 

نقش  خانواده  نوجوان  اعتیاد  به  درگرایش  طریق  سه  به 

داشته باشد:

تسامح  طریق  از  دوم  ترغیب،  و  تشویق  طریق  از  اول 

خصوص  در  انــگــاری  سهل  و  فــرزنــدان  به  بی توجهی  و 

وجود  به  خــود  که  ــوده ای  آلـ محیط  از  ــا  آن ه ــردن  دورکـ

آورده اند و سوم از طریق مستقیم و تأثیرات فیزیولوژیکی 

معتاد  نــوزادان  تولد  باعث  معتاد  مــادر  که  معنی  بدین 

می شود. 

والدین مصرف کننده مواد، وقت کمتری را با فرزندانشان 

رفتارهای  تقویت  ــرای  ب کمتری  وقــت  و  می  گذرانند 

وجود  بنابراین  می  کنند.  صــرف  فرزندانشان  مطلوب 

سابقه رفتارهای مشکل ساز، باعث افزایش احتمال سوء 

مصرف مواد درکودکان و نوجوانان می شود.

شمار  بی  خطرات  معرض  در  بعدا  تنها  نه  نوجوانان،  این 

ناشی از مصرف مواد و رفتارهای پرخطر همراه آن هستند 

بلکه از دیگر مشکالت روانی و اجتماعی نیز رنج می  برند 

و اغلب قربانی خشونت و بی توجهی در خانواده هستند.

اثرات  والدین،  توسط  الکل  و  دخانیات  مــواد،  مصرف 

دوره  در  حتی  نوجوانان   و  کودکان  رشــد  بر  زیانباری 

آن   بر  عالوه  می گذارد.  جای  به  تولد  از  قبل   و  جنینی 

فرزندان  برای  الکل   و  دخانیات  مــواد،  مصرف  موضوع 

این قبیل خانواده ها حالت عادی پیدا می کند و ترس از 

تجربه مصرف در آن ها از بین می  رود.

مصرف  از  ناشی  و  مرتبط  خطر  عوامل  ساير  وجود 

نظیر  روانی  و  عاطفی  مشكالت  مانند  خانواده  در  مواد 

تنهايی،  خشونت،  و  پــرخاشگری  افسردگی،  اضطراب، 

ناديدهگرفته شدن و مشكالت اجتماعی نظیر فقر، كناره 

گیری، ارتباطات مختل، سوء رفتار سايرين به همراه ساير 

می تواند  شود  می  تحمیل  خانواده  اعضای  به  كه  عوامل 

زمینه شروع مصرف مواد را در فرزندان هموار سازد.

کودکان ونوجوانانی که والدین آن ها 
موادمصرف می  کنند، بیشتراحتمال 
داردکه به سوء مصرف مواد و سایر 
رفتارهای ناهنجارگرایش پیدا کنند.
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راهکارهای پیشگیرانه

طی سال های اخیر، پیشرفت قابل مالحظـه ای در زمینه 

و  آمده  دست  بـه  علمی  یافته های  بر  مبتنی  پیشـگیری 

شده اند  مطرح  پیشگیری  درعرصه  جدیدی  مدل های 

بر عوامل  به مدل های مبتنی  از جمله آن ها می توان  که 

خطرساز و حفاظـت کننده و تعامل آن ها اشاره کرد.

احتمال  كه  هستند  شرایطی  و  وضعیت ها  خطر:  عوامل 
مصرف مواد را در فرد افزايش  می دهند. مثل وجود فرد 

معتاد در خانواده يا محیطی كه دسترسی به مواد در آن 

آسان است.

عوامل محافظ: شرايط و وضعیت هایی هستند كه احتمال 
مصرف مواد را كاهش خواهند داد، مثل اعتماد به نفس 

كه  دوستانی  با  ارتباط  يا  مواد  به  منفی  نگرش  يا  باال 

مخالف مصرف مواد هستند.

بايد به خاطر داشته باشیم كه بسیاری از افراد در معرض 

خطر مصرف مواد، دچار اعتیاد نمیشوند. هم چنین یک 

برای فرد  و  برای یک فرد عامل خطر  عامل ممكن است 

ديگر نباشد. در زندگی هر فرد هم عامل خطر وجود دارد 

اگر عوامل محافظ در فرد، خانواده  و هم عامل محافظ. 

نیز  فرد  ديدن  آسیب  امكان  كند  پیدا  افزايش  اجتماع  و 

كمتر می شود. پس عامل های محافظ نقش تعادل دهنده 

دارند. اين عوامل محافظ در هر دوره از زندگی فرد وجود 

دارند و می توانند او را از رفتن به طرف خطر حفظ كند.

با  توجه به عوامل محافظتی و  تقويت آن ها برای مقابله 

اعتیاد  مواد  مصرف  از  گیری  پیش  موجب  خطر  عوامل 

آورخواهد شد.

عوامل خطر ممكن است جزو خصوصیات فردی نوجوان 

است  ممكن  مواد،  مصرف  به  مثبت  نگرش  مثل  باشد. 

مربوط به خانواده باشد مانند خشونت در خانواده، وجود 

والد مصرف کننده یا ممكن است مربوط به اجتماع باشد، 

مثل در دسترس بودن مواد. عوامل محافظ هم می تواند 

و تاب آوری  باال  به نفس  به فرد باشد مثل اعتماد  مربوط 

فردی؛ ممكن است مربوط به خانواده باشد مثل ارتباط 

به  مربوط  است  ممكن  یا  فرزندان  با  والدين  صمیمانه 

و  حمايتی  خدماتی،  امكانات  وجود  مثل  باشد  اجتماع 

مشاوره ای و درمانی در اجتماع.

پیشنهادهای کاربردی برای کمک به نوجوانی 
که والد مصرف کننده دارد

بزرگسال:  ازوجودیک مراقب دلسوز  بهره گیری   	
داشتن یک رابطه بین فردی مثبت با یکی از والدین که 

دیگری  بزرگسال  دلسوز  مراقب  یا  نیست  کننده  مصرف 

اجتماع  یا  و...(  خاله  عمه،  عمو،  )دایـــی،  ــواده  درخــان

)مراقب سالمت، بهورز، معلم، مشاور و... (، عامل اصلی 

می  رود. شمار  به  مواد  مصرف  درمـورد  کننده  محافظت 

ارتباط  بــرقــراری  ــرای  ب بزرگسال  مراقب  ایــن  ترغیب 

مناسب با نوجوان بسیار مؤثر خواهد بود.

بر  متمرکز  نظریه های  پیوند:  و  دلبستگی   وجود   	
سبب شناسی مصرف مواد در نوجوانان بر اهمیت پیوند 

بــراساس  می  کنند.  تأکید  وگــروه  مدرسه  خــانــواده،  با 

اندازه  تا  »ایجاد پیوند«،  در  توانایی  مطالعات،  از  بسیاری 

وضعیت ها وشرایطی هستندكه احتمال 
مصرف مواد را درفرد افزايش  می دهند. 
مثل وجود فردمعتاد درخانواده يامحیطی 
كه دسترسی به مـواد در آن آسان است.
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می  رسد  نظر  به  ــت.  اس مرتبط  مثبت  نتایج  با  زیــادی 

رابطه ای  برقراری  بــرای  نوجوان  و  کــودک  توانایی  که 

واقعی  عامل  دیگر،  فــردی  با  اعتماد  قابل  صمیمی   و 

ایجاد  برای  فرصتی  غیاب  در  هرچند  باشد.  ــاب آوری  ت

دلبستگی هایی  مثبت،  و  دلسوز  والــدی  به  دلبستگی 

و  پدربزرگ ها  یعنی  دلسوز  بزرگساالن  سایر  به  نسبت 

مادربزرگ ها، بستگان، خواهر و برادر بزرگ تر یا والدین 

ناتنی، آموزگـاران  یا »پدرخوانده و مادرخوانده« یا والدین 

دوستان می تواند دلبستگی مورد نیاز به »مراقب دلسوز 

خانواده ها،  این  نوجوان  اگر  آورد.  فراهم  را  بزرگسال« 

ازطریق برقراری رابطه ای صمیمی   و دلسوزانه با خواهر 

یا برادر، مربی ورزشی در دوران نوجوانی یا هم تیمی  ها 

اجتماعی  پشتیبانی های  از  سالمت  تیم  اعضای  نیز  و 

یا  مواد  کننده  مصرف  که  آن  احتمال  شوند،  برخوردار 

بزهکار شوند بسیار کمتر است.

	 داشتن هدف در زندگی: بررسی ها نشان داده اند که 
داشتن آرزو، تعهد بــه طرح و برنامه ای بلندمدت و توانایی 

در به تأخیر انداختن خواسته ها نیز در تاب آوری نوجوانان 

پیشبرد  توانایی  که  می  رسد  نظر  به  چنین  اســت.  مهم 

در  نوجوانان  محافظت  در  بلندمدت  »آرزویی«  یا  اهداف 

برابر تصمیمات بالقوه فاجعه آمیز زندگی از جمله مصرف 

پررنگ  برای  نوجوان  به  کمک  دارد.  اهمیت  بسیار  مواد 

توجهی  قابل  نقش  وی   ذهن  در  مهم  اهداف  این  کردن 

دربهره گیری از  این  عامل محافظ دارد. 

	 احساس مفید بودن و برخورداری از فرصت هایی 

برای مشارکت هدفمند در خانواده: نوجوانانی که در 
می  کنند،  شرکت  خانواده شان  هدفمند  و  ارزش  با  امـور 

در  نوجوان  مشارکت  دارند.  بیشتری  تاب آوری  احتماال 

امور خانوادگی مانند کارهای خانه، مراقبت از خواهر و 

برادرها و افراد سالمند خانواده، کمک به انجام تکالیف 

رشد  به  خانوادگی،  شغل  به  کمک  یا  برادرها  و  خواهر 

کمک  وی  نفس  به  اعتماد  و  فزاینده  شایستگی های 

مهم  کننده  محافظت  عامل  یــک  خــود  ایــن  و  می  کند 

محسوب می شود.

زندگی:  مهارت های  کسب  به  نوجوان  ترغیب   	
مهارت های  خشم،  و  اســتــرس  بــا  مقابله  مــهــارت هــای 

ارتباط و سازگاری با دیگران، دوست یابی، اظهار وجود و 

ارتباط مؤثر سالم، حل کردن مسایل و مشکالت و مهارت  

»نه« گفتن، مهارت های مورد نیاز همه نوجوانان محسوب 

می شوند.

	 جلب مشارکت نوجوان در فعالیت های اجتماعی: 
ترغیب نوجوان برای تشکیل گروه های مقابله با دخانیات 

و  گروه ها  این  در  مشارکت  یا   محله  در  مــواد  مصرف  و 

آلودگی  با  مبارزه  زیست،  محیط  حافظ  گروه های  نیز 

عضویت  است.  مفید  زمینه  این  در  تبلیغات  انجام  و  هوا 

امــدادی  جمعیت های  مدرسه،  در  فعال  گروه های  در 

از  خیریه  مؤسسات  در  وعضویت  احمر  ــالل  ه مانند 

قوام  به  می تواند  که  است  اجتماعی  فعالیت های  نمونه 

برابر  در  وی  محافظتی  سپر  تقویت  و  نوجوان  شخصیتی 

مصرف مواد و رفتارهای پرخطر کمک  بسزایی کند. 

اگرنوجوانان ازطریق برقراری رابطه ای صمیمی   
ودلسوزانه باخواهریا برادر، مربی ورزشی دردوران 

نوجوانی یا هم تیمی  ها و نیز اعضای تیم سالمت از
پشتیبانی های اجتماعی برخوردارشوند، احتمال آن که 

مصرف کننده مواد یا بزهکـارشونـد بسیـارکمتـر است.
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	 انجام فعالیت های  مفید و مهارت آموزی:  فراگیری 
کوچک  صنایع  به  اشتغال  ای،  حرفه  و  فنی  مهارت های 

از نوجوان یک  خانگی، سرگرمی  های فکری و ورزش... 

نیروی مولد می  سازد و تاب آوری وی را در برابر گرایش به 

مصرف مواد باال می  برد.

	 مداخالت نظام سالمت: این مداخالت با روش های 
مختلفی امکان پذیر است از جمله:

روان 	  اختالالت  بتوان  موقعیت هایی که  فراهم آوردن 

داد  تشخیص  سریع  را  نوجوانان  در  زمینه ای  پزشکی 

منجر  مشکالت  بروز  به  که  آن  از  قبل  کرد؛  درمــان  و 

شود. بهره گیری از دستورالعمل »نشانگان اقدام«1 و 

آموزش آن به والدین، مربیان، معلمان، مدیران مدرسه 

به این موضوع امتیازدهید )1تا100(.  کدموضوع 101217.   پیامک 3000727310001 .  نحوه امتیازدهی: امتیازــ شماره مقاله.  مثال: اگرامتیازشما80 باشد )80 ــ 101217(

نتیجه گیری

نقش بهورزان و مراقبان سالمت در انجام دقیق آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد و شناسایی  بموقع مصرف 

کنندگان مواد و خانواده های در معرض آسیب بسیار مهم است، چرا که در این صورت می توان مداخالت متناسب را  

بموقع انجام داد. با استفاده از راهبردهای مبتنی بر شواهد علمی در کار با خانواده ها، مدارس و جوامع محلی، می توان 

اطمینان حاصل کرد که کودکان و نوجوانان بخصوص در میان اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده، با رشدی سالم و ایمن 

به سنین بزرگسالی پا نهند. در سطح دنیا به اثبات رسیده است که با اختصاص هر دالر به امرپیشگیری، می توان حداقل 

10 دالر در هزینه های تامین سالمت اجتماع و برخورد با جرایم صرفه جویی کرد. پس بیایید دست در دست هم برای 

تامین آینده سالم جامعه مان بر اجرای  دقیق اصول و استاندارهای پیشگیری متعهد شویم.

منابع
رفیعی فر شهرام، کتاب راهنمای زندگی عاری از خطر برای نوجوانان، 1393 	 
»فرزندپروری« با تأكید بر پیشگیری از مصرف مواد در كودكان و نوجوانان 10تا 13 سال، ستاد مبارزه با موادمخدر کشور ودفتر مقابله با جرم و مواد 	 

سازمان ملل، 1395
بسته آموزشی  پیش گیری از مصرف مواد ويژه همسران سوء مصرف كنندگان مواد، ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و دفتر مقابله با جرم و مواد 	 

سازمان ملل، 1387
خانواده و نقش آن در پیشگیری از  اچ آی وی / ايدز،  مركز مديريت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 1391	 
محمدخانی شهرام، نوری ربابه، پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز برخانواده، 1391	 

	 International Standards on Drug use prevention, United Nations Office on Drugs and Crime

کمک کننده  بسیار  تواند  می  نوجوانان  و  وکودکان 

باشد.

شامل 	  پیشگیری  اســتــانــدارد  بــرنــامــه هــای  ــرای  اجـ

ــای  ــارت ه ــه م زمــیــنــه  در  هــمــگــانــی  ــای  ــ ــوزش ه ــ آم

فرزند پروری و مهارت های زندگی  

انتخابی 	  مداخالت  اجــرای  منظور  به  بموقع  ارجــاع  

خطر  معرض  در  نوجوان  به  کمک  جهت  مــوردی   و 

ــاه و  ــوت هــمــچــون بـــرگـــزاری جــلــســات مـــداخـــالت ک

گسترش یافته روان شناختی و...

والد 	  ــان  درم منظور  به  حمایتی  برنامه های  ــرای  اج

به  کمک  جهت  وی  خانواده  آمــوزش  و  مصرف کننده 

درمان 

1. دستورالعمل آموزش شناسایی اختالالت روان پزشکی زمینه سازمصرف مواد در کودکان و نوجوانان تهیه شده توسط دفترسالمت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد وزارت در سال 1394


