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مقدمه

خانواده اصلی ترین و بنیادی ترین نهاد جامعه است 

که سالمت جامعه به آن بستگی تام دارد. خانواده 

اجتماعی  انحرافات  از  بسیاری  مقابل  در  می تواند 

ایستادگی کند و در کاهش آسیب پذیری از آن نقش 

داشته باشد. خانواده می تواند به عنوان عاملی برای 

حفظ ارزش هــای یک جامعه عمل کند. ولی آنچه 

حایز اهمیت است توجه کانون خانواده و بویژه نقش 

پدر و مادر در تربیت و کنترل فرزندان خود در سنین 

نوجوانی است که در صورت توجه آن ها به این امر 

مواد  به  گرایش  از  پیشگیری  شاهد  می توان  مهم 

مخدر در نوجوانان  و جوانان باشیم. یکی از راه های 

و جلوگیری  مخدر  مــواد  از سوء مصرف  پیشگیری 

اقشار  ساختن  آگــاه  نوجوانان،  و  جوانان  اعتیاد  از 

جامعه و خانواده ها نسبت به ماهیت مواد، مضرات 

آن ها، زمینه های اعتیاد و نقش هر یک از آن ها در 

و اطرافیان شان است.  اعتیاد فرزندان  از  جلوگیری 

پیشگیری از اعتیاد به مراتب آسان تر و مفیدتر از 

درمان شخص معتاد است.

خانواده وپیشگیری ازاعتیاد
نوید سوداگر امیری

مربی مـرکز آموزش بهورزی 
دانشگاه علوم پزشیک مازندران

رویا منتظری
مدیر مـرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشیک مازندران

دکترمهرانه کاظمیان
کارشنـاس مسـؤول بهورزی
دانشگاه علوم پزشیک مازندران

   اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

ویژ�گ های رفتـاری خانـواده هارا که نقش مهمی در 
گرایش فرزندان به اعتیاد دارد فهرست کنند. 

عوامل خطربرای فرزندان درگرایش به اعتیادرا نام ببرند. 
تشویق فعالیت های سالم و خالق را توضیح دهند.

پیشنهاد پیشگیری از اعتیاد به والدین را شرح دهند.
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نقش خانواده 

اعتیاد  از  پیشگیری  در  کــه  اجتماعی  نهاد  مهم ترین 

می تواند بسیار مؤثر باشد، خانواده است. پیشگیری از 

کار،  محل  مدرسه،  جمله  از  مختلفی  مراکز  در  اعتیاد 

در  خانواده  اما  می شود  انجام  سکونت  محل  و  منطقه 

والدین  دارد.  قرار  حساسیت  و  اهمیت  درجه  باالترین 

نخستین کسانی هستند که شخصیت فرزندان را شکل 

شکل گیری  باعث  مناسب،  خانوادگی  محیط  می دهند. 

خانوادگی  محیط  و  مــی شــود  فــرزنــدان  رشــد سالمت  و 

نــامــنــاســب، مــی تــوانــد آســیــب هــای روانـــی و شخصیتی 

جبران ناپذیری را به فرزندان وارد کند.

خانواده و پیشگیری از اعتیاد

مداخله زود هنگام والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد 

از  اما بعضی  باشد،  زیادی داشته  تأثیر بسیار  می تواند 

والدین تصور می کنند که اعتیاد ویژه افراد خاصی است 

و فرزند آن ها هیچ وقت معتاد نخواهد شد و این غفلت 

چه بسا فرزندان را به سمت اعتیاد بکشاند. بنابر این، 

اعتیاد و روش های  از موضوع  والدین  آگاهی و شناخت 

پیشگیری از آن ضرورت دارد. برخی از ویژگی های رفتاری 

خانواده ها می توانند نقشی مهم در گرایش فرزندان به 

اعتیاد داشته باشند از جمله:

برخورد نامناسب با فرزندان	 

فرزندپروری ضعیف	 

اختالف والدین با یکدیگر	 

عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان	 

گرایش اعضای خانواده به مصرف مواد	 

و برخی دیگر از رفتارهای ضد اجتماعی می تواند منجر 	 

به مشکالت اجتماعی، آسیب های روانی یا اعتیاد در 

فرزندان شود.

به طور کلی محیط آشفته و بی ساختار خانوادگی عامل 

می شود.  محسوب  مــواد  مصرف  بــرای  عــمــده ای  خطر 

درعــیــن حــال ویــژگــی هــای دیــگــری وجــود دارد کــه نقش 

این  دارد.  فــرزنــدان  بــرای  را  اعتیاد  از  کننده  محافظت 

ویژگی ها می تواند شامل رابطه امن و سالم با فرزندان، 

نظارت والدین بر فرزندان و ایجاد مقررات مناسب برای 

اجتماعی  و  اخالقی  ــای  ارزش هـ مناسب  انتقال  آن هــا، 

نشان  پژوهش ها  باشد.  آن هــا  از  حمایت  و  فرزندان  به 

داده اند اگر به والدین در این زمینه آموزش های مناسب 

داده شود به مراتب بیشتر از برنامه های آموزش فرزندان 

به تنهایی مؤثر خواهد بود.

عوامل خطربرای فرزندان در گرایش به اعتیاد

اگـــر چــه در هــمــه کــشــورهــای جــهــان، خـــانـــواده یــکــی از 

اعتیاد  از  پیشگیری  در  عوامل  اساسی ترین  و  مهم ترین 

اجتماعی  ویژگی های  به  توجه  با  اما  محسوب می شود، 

سایر  از  بیشتر  خــانــواده  اهمیت  مــا،  کشور  فرهنگی  و 

با  همراه  فــرزنــدان  بیشتر  ما  جامعه  در  کشورهاست. 

خانواده زندگی می کنند و معموالً زمانی خانواده را ترک 

را تشکیل می دهند.  دیگری  که خود، خانواده  می کنند 

ــواده،  همچنین ســال هــای زنــدگــی افـــراد هــمــراه بــا خــان

است.  پیشرفته  یا  سنتی  کشورهای  سایر  از  طوالنی تر 

بر  نیز بشدت  فرهنگ  و  آیین ها، سنت ها  این  بر  عالوه 

خانواده و زندگی خانوادگی تأکید دارند.
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با توجه به اهمیت خانواده در فرهنگ ما، می توان نتیجه 

از مصرف،  گرفت که هم نقش عوامل محافظت کننده 

سوء مصرف و وابستگی به مواد و هم عوامل خطرساز 

است.  جــدی  بسیار  ما  کشور  در  اعتیاد  به  گرایش  در 

بنابراین، شناخت و آگاهی دقیق والدین ایرانی از فرآیند 

پیشگیری  ــای  روش هـ ــدان،  ــرزن ف در  اعتیاد  شکل گیری 

برنامه ریزی  و  اعتیاد  از  پیشگیری  سطوح  اعــتــیــاد،  از 

از  والدین می توانند  دارد.  اعتیاد، ضرورت  از  پیشگیری 

طریق کسب مهارت های فرزندپروری، آموزش مهارت های 

افزایش  غنی،  و  رابطه عمیق  ایجاد  فرزندان،  بر  نظارت 

و  فرزندان  زندگی  کیفیت  بهبود  و  فرزندان  از  حمایت 

محیط خانوادگی، به پیشگیری از اعتیاد کمک کنند.

فعالیت های پیشگیری از اعتیاد متمرکز بر آگاه سازی

 خانواده و آموزش والدین

می پذیرند.  تأثیر  خود  والدین  از  همه  از  بیش  کودکان 

آگاه سازی والدین یکی از بخش های مؤثر در هر برنامه  

پیشگیری از اعتیاد است.

از  بیش  را  شیوع مصرف  معموالً  که  نوجوانان  برخالف 

نشان  آن فرض می کنند، مطالعات مختلف  واقعی  حد 

داده اند که همواره والدین میزان شیوع سوء مصرف مواد 

مخدر را کمتر از میزان واقعی آن تخمین می زنند و در 

باور  اغلب  نمی کنند.  احساس  نیز  را  آن  خطر  نتیجه، 

نیز ممکن  فــرزنــدان آن هــا  بــرای  ایــن مشکل  ندارند که 

است پیش آید. در ابتدا، والدین باید از خطر اعتیاد آگاه 

شوند و درباره پیشگیری از آن احساس مسؤولیت کنند. 

راه هـــای مختلف،  از  به طــور مکرر  باید  آگــاه ســازی  ایــن 

مانند خواندن کتاب، جزوه، روزنامه، شرکت در جلسات 

تشکل های  و  انجمن ها  به  پیوستن  و  سمینار  مشاوره، 

والدین انجام شود.

آگاه سازی خانواده و آموزش والدین

آگاه سازی والدین شامل ابعاد مختلف است که در ادامه 

به مهم ترین آن ها اشاره می شود:

آموزش اطالعات الزم درباره مواد مخدر به خانواده ها:	 

والدین باید از نوع مواد اعتیاد آور شایع در منطقه محل 

زندگی، شکل و اسامی رایج آن ها، نحوه  مصرف و عالیم 

مصرف آن ها مطلع باشند. همچنین باید نحوه  پاسخ دهی 

بدانند.  مــواد  این  مــورد  در  را  فرزندان خود  به ســؤاالت 

است  که ممکن  موقعیت هایی  از  باید  والدین  همچنین 

نوجوانان مواد مصرف کنند و نحوه تهیه و محل مصرف 

مواد مخدر نیز آگاه  شوند. در مورد صفات شخصیتی که 

کودکان را مستعد سوء مصرف مواد می سازد و چگونگی 

برخورد با این صفات نیز اطالعات الزم را به دست آورند.

افزایش مهارت الزم برای ایجادپیوندهای خانوادگی قوی:	 

جوانانی که با خانواده خود پیوندهای قوی و مثبت دارند، 

بپیوندند  دوستی هایی  و  گروه ها  به  دارد  احتمال  کمتر 

که صرفاً دور محور مصرف مواد شکل می گیرد. محیط 

خانوادگی سالم و بدون تنش عامل مهمی در پیشگیری 

افزایش  آمــوزش  در  است.  اعتیاد  به  فرزندان  ابتالی  از 

بیشتری  اهمیت  از  زیر  نکات  بر  تأکید  والدین،  مهارت 

برخودار است:

برقراری ارتباط صمیمانه با کودکان: کودکان و نوجوانان 	 

دهند،  گوش  آنان  به  چگونه  می دانند  که  والدینی  با 

که  بگیرند  یاد  باید  والدین  بیشتر صحبت می کنند. 

توجه  او  به  کامالً  فرزندشان  صحبت  هنگام  چگونه 

کنند، با او ارتباط چشمی برقرار کنند و به احساسات 

و عواطفش پاسخ دهند. چگونه با کالم یا بدون کالم، 

افکار و اعمال صحیح وی را تشویق کرده یا در صورت 

والدین  کنند.  رفتار  فرزند خود  با  عصبانیت، چگونه 

باید مطمئن باشند که فرزندان شان براحتی مشکل 

خود را با آنان مطرح می کنند.
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کمک به افزایش اعتماد به نفس در فرزندان: افرادی 	 

که مبتال به سوء مصرف مواد مخدر می شوند، اغلب 

اعتماد به نفس کمی دارند. در مقابل، نوجوانانی که 

بیشتر می توانند  دارند،  مثبتی  احساس  درباره  خود 

در مقابل اصرار دوستان شان به مصرف مواد مقاومت 

کنند. والدین باید بدانند که تشویق به عنوان بهترین 

مسؤولیت های  دادن  تحقیر،  از  پرهیز  تربیتی،  روش 

مناسب بر اساس سن و توانایی و افزایش مهارت ها 

و توانایی های کودک و نوجوان، می تواند والدین را به 

اهداف خود برساند.

کودکان 	  سالگی،  نه  تا  قــوی:  ارزشــی  سیستم  ایجاد 

رفتارها  بودن  یا غلط  مورد صحیح  در  باورهایی  باید 

داشته باشند و بتوانند بر اساس باورهای خود تصمیم 

بگیرند. والدین باید یاد بگیرند  که چگونه براحتی و 

آزادانه در مورد ارزش های مختلفی مانند اتکا به خود 

و احساس مسؤولیت فردی با فرزندان خود بحث و 

توسط  ارزش هــا  این  از جذب شدن  و  کنند  صحبت 

فرزندان شان مطمئن شوند.

وجود 	  به  کودکان  خــانــواده:  در  واضــح  مقررات  وضــع 

اصول و مقررات خاص در خانواده نیاز دارند. فرزندان 

کلی،  طــور  به  می کنند.  عمل  بهتر  محدودیت ها  در 

از  که  انتظاراتی  و  خانواده  رفتاری  اصول  هنگامی که 

افراد می رود، کامالً روشن باشد، بندرت ممکن است 

قرار  مــورد حمله  را  انتظارات  و  ایــن اصــول  افــراد  که 

احساس  خانواده  به  نسبت  اگر  خصوص  به  دهند، 

ــبــاط با  تعلق داشــتــه بــاشــنــد. داشــتــن اقــتــدار در ارت

رساندن  نــدارد.  منافاتی  ارتباط صمیمانه  با  فرزندان 

این پیام به نوجوانان الزم است که به هیچ وجه اجازه  

مصرف سیگار یا مواد مخدر را ندارند و »باید« دالیل 

به  پیام  این  برای شان تشریح شود. رساندن  نیز  آن 

فرزندان ضروری است که هرگاه در رابطه با دوستان 

خود یا احیاناً مصرف مواد مخدر دچار مشکلی شدند، 

می توانند مشکل خود را با والدین مطرح کنند.

ــودن: والـــدیـــن هــمــیــشــه از 	  ــ ــوزش الـــگـــوی خـــوب بـ ــ آمـ

هستند.  خــود  فــرزنــدان  زنــدگــی  الــگــوهــای  مهم ترین 

خصوصیات  رفــتــاری،  الگوهای  از  بسیاری  فــرزنــدان، 

اخالقی، انگیزه ها و ارزش های والدین خود را از طریق 

می کنند.  کسب  ســازی  همانند  و  تقلید  فرآیندهای 

بنابراین والدین می توانند از تأثیر قوی خود برای ارایه 

الگوهای رفتاری صحیح استفاده کنند. والدین باید در 

مورد نگرش خود نسبت به مصرف مواد و پیام هایی 

منتقل می کنند  غیرمستقیم  یا  به طور مستقیم  که 

آگاهی داشته باشند.

همچنین در مورد مصرف سیگار، دارو یا احیاناً مصرف 

مواد مخدر توسط خودشان و دالیلی که دارو یا مواد 

مصرف می کنند، مثالً برای آرامش، جشن و … و زمان 

مصرف شان و تأثیر این نگرش ها یا رفتارها بر فرزندان 

والــدیــن می توانند  ایــن،  بــر  باشند. عــالوه  آگــاه  خــود 

مهارت »نه گفتن« و مقاومت در مقابل خواسته های 

خالف دیگران را به فرزندان عمالً آموزش دهند.

تشویق فعالیت های سالم و خالق: این برنامه شامل 	 

دو بخش است:

تشویق و حمایت والدین از شرکت کودک در فعالیت های  	

ســالــم. ســرگــرمــی هــای  و  موسیقی  ورزش،  مــدرســه، 

ــرای فــرزنــدان خــود.  	 تشویق والــدیــن بــه صــرف وقــت ب

مطالعات مختلف نشان داده اند که کودکان و نوجوانان 

از تفریح در کنار و همراه با والدین خود لذت بیشتری 

ارتــبــاط  ایــن هــمــراهــی مــوجــب استحکام  و  مــی بــرنــد 

مطلوب والدین و فرزندان نیز می شود.

تشکیل جلسات  والدین با یکدیگر و ایجاد تشکل های 

محیطی  تقویت  موجب  می تواند  آنــان  جمعی 

تشکیالت،  ایــن  در  باشد.  مــواد مخدر  از  عــاری 

ــم در تــمــاس  ــا هــ ــ ــظــم ب ــن ــور م ــ ــه طـ ــ والــــدیــــن ب
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فــعــالــیــت هــای  از مــســایــل کــوچــک مــحــیــطــی و  ــوده و  ــ ب

آگــاه می شوند. مــواد مخدر  با  ارتــبــاط  فــرزنــدان شــان در 

والدین می توانند سیستم های حمایتی دولتی و غیردولتی 

مــردم  کــه  جوامعی  در  کنند.  فعال  خــود  منطقه   در  را 

خود  اجتماع  مشکل  منزله   به  را  »اعتیاد«  به دشواری 

می پذیرند، ایجاد چنین تشکیالتی به تالش های مستمر 

این  از جمله تشکیالتی که می تواند  دارد.  نیاز  پیگیر  و 

هدف را دنبال کند، انجمن اولیا و مربیان است.

ارایه نکاتی خطاب به والدین

اگر مصرف سیگار فرزندتان را پذیرفته اید، برای اعتیاد 	 

او به مواد خطرناک تر آماده باشید.

اگربه سؤاالت فرزندتان درباره موادمخدر و روانگردان ها 	 

پاسخ صحیح ندهید،آن ها پاسخ غلط را از دوستان شان 

خواهند شنید.

حدود نیمی از معتادان کشور، مصرف مواد را بین 15 	 

فرزندان  محافظت  برای  کرده اند.  آغاز  سالگی   22 تا 

و  نظارت  بلکه  نه سخت گیری  و  آزادی  نه  اعتیاد،  از 

حمایت دایمی راهگشا است. 

آیا می دانید باید حداقل روزانه 30 دقیقه از وقت خود 	 

را برای ارتباط مؤثر با فرزند خود اختصاص دهید.

مانعی 	  ــاال،  ب نفس  عــزت  داشــتــن  بسپاریم  خاطر  بــه 

جدی در برابر مصرف موادمخدر و روانگردان هاست. 

اعتماد   به نفس، مانع از لغزش جوانان در مقابل وسوسه 

می شود. مخدر  مــواد  بــرای مصرف  نــابــاب  دوســتــان 

کودکان کم تحرک و بی نشاط کاندیدای اعتیاد هستند 	 

با مقداری صرف وقت می توانید فضای  در حالی که 

مناسبی را برای بازی و رشد آنان فراهم آورید.

نتایج مطالعات نشان می دهد نوجوانانی که با والدین 	 

خود رابطه صمیمی و عمیق دارند، کمتر به سوءمصرف 

موادمخدر و روان گردان ها گرایش پیدا می کنند.

تقویت و گسترش آموزه های دینی و اخالقی در خانواده، 	 

انواع  مقابل  در  جامعه  در  را  فرزندان مان  مصونیت 

آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، تضمین می کند.

بــرای سالمت جسمی و روانــی کــودک خــود و جهت 	 

جلوگیری از بروز اعتیاد وقت کافی برای تفریح و ورزش 

کودکان به وجود آورید. سالمتی، نشاط و امنیت در 

جهانی عاری از موادمخدر امکان پذیر است.

اغلب مشکالت 	  می کنند  مواد مصرف  که  نوجوانانی 

رفتاری دارند، عملکرد تحصیلی شان ضعیف است و 

ممکن است ترک تحصیل کنند. این گونه نوجوانان در 

خطر خشونت و بیماری های عفونی هستند.

فرزندان خانواده های سخت گیر، بی تفاوت، گسسته و 	 

پریشان در لب پرتگاه آسیب های اجتماعی ناشی از 

موادمخدر و روان گردان ها هستند.

خطرات 	  دربـــاره  کــردن  با صحبت  می توانند  والــدیــن 

فــرزنــدشــان  بــا  هــروئــیــن  و  مــصــرف حشیش، شیشه 

بسیار تاثیرگذار باشند.

اغلب معتادان مواد را نخستین بار در جمع دوستان 	 

مصرف کرده اند؛ دوستان فرزندان تان را بشناسید. 

هوشیار باشیم؛ کراک موجود در کشور همان هروئین 	 

فشرده است و مشاهده ابزارهایی مانند: فندک اتمی، 

لوله های  پیپ شیشه ای، سیخ و سنجاق سیاه شده، 

نخورید؛  گول  یا خودکار خطرناک هستند.  نی  کوتاه 

مصرف حشیش اعتیادآور است.

نتایج مطالعات نشان می دهدنوجوانانی 
که باوالدین خود رابطه صمیمی وعمیق 
دارند،کمتر به سوءمصرف موادمخدر
گرایش پیدا می کنند. و روان گردان هـا
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یک نوجوان معتاد ممکن است بگوید که »هرگز باور 	 

نمی کردم یک فامیل نزدیک مرا معتاد کند.«؛ برای اعتیاد 

فقط یکبار مصرف مواد کافی است. به یاد داشته باشیم 

کودکان از رفتار ما، بیشتر از گفتار ما الگو می گیرند.

واقعیتی تکان دهنده ازگزارش های پلیس نشان می دهد 	 

مصرف شیشه ریشه اصلی قتل های خانوادگی است.

هشدار! مواد اعتیادآورند؛ چه مخدر، چه محرک. برخی 	 

از پایگاه های اینترنتی، وبالگ ها و شبکه های ماهواره ای 

با تبلیغات وسیع برای معتاد کردن فرزندان مان در حال 

فعالیت هستند. آگاه باشیم که اعتیاد اکنون با ایجاد 

راه هــای جدید تالش دارد به خانه های ما وارد شود.
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