
• نقش عوامل خطر و 
محافظ فردي در گرايش 
نوجوانان به سوءمصرف 

مواد مخدر و روان گردان 
چيست؟

• استروييدهای آنابوليک 
چيست و چه عوارضی 

دارد؟
• تاثيرپذيري فرزندان 
از والدين چه نقشي در 
گرايش يا عدم گرايش 

آنها به مواد مخدر دارد؟
• برای پيشگيری اوليه از 

اعتياد چه بايد کرد؟
• عالئم و نشانه های 

اعتياد فرزند مان به مواد 
مخدر و روان گردان 

کدامند؟
• والدين چگونه بايد 

با احتمال اعتياد 
فرزندانشان روبه رو 

شوند؟
• والدين حرفه ای چه 

ويژگی هايی دارند؟

والدين گرامی، پس از 
مطالعه اين ويژه نامه 
قادر خواهيد بود به 
سئواالت زير پاسخ 

دهيد: شمارهپنجم  ویژهوالدیندانشآموزاندبیرستانی

زیرنظرشورایسیاستگذاریکمیتهعلمیراهبردیپیشگیریازاعتیاد:
پژوهشگاهمطالعاتوزارتآموزشوپرورش

دفترسالمتوزارتآموزشوپرورش
ادارهکلفرهنگیوپیشگیریستادمبارزهباموادمخدر

والدين توانمند و حرفه ای
حاميان اصلی فرزندان در برابر اعتياد



به فرزندانتان بگویید دوستشان دارید و از این که ممکن است مواد مخدر 
یا روان گردان ها را مصرف کنند، نگرانید. از فرزندانتان بخواهید در حل 

مشکالت به شما کمک کنند. به حرف های آنها گوش دهید.



بخشي  از عوامل  خطر مانند رفتارهای بزهکارانه، فرار 
در  مخدر،  مواد  و سوءمصرف   مدرسه، خودکشی  از 
با  اوليه  وي   ويژگي هاي  فردي  يك نوجوان  و روابط 
خانواده ، مدرسه  و گروه  همساالن  شناسايي  شده اند. 
احتمال   کننده   پيش بيني   عوامل ،  اين   از  بسياري  
بزهکاري  در دوره  نوجواني هم  هستند. در ادامه ، عوامل  
خطر فردي  را به  ترتيب  بروز و تأثيرگذار بودن  آنها در 

روند رشد نوجوانان  ذکر مي کنيم .

سابقه  اعتياد در خانواده 
پژوهش ها نشان مي دهند نوجواناني که در خانواده هاي  
داراي  سابقه  اعتياد، دزدي يا رفتارهاي مجرمانه به  دنيا 
مي آيند و تربيت  مي شوند، اين  خطر که  آنها هم  به  
مشکالت  ناشي  از مصرف  مشروبات  الکلي  و مواد مخدر 
يا بزهکاري دچار شوند، افزايش  مي يابد. مثالً بزرگ  
شدن  در خانواده اي  که  يك  عضو آن معتاد  است ، خطر 
سوءمصرف  مواد مخدر و روان گران را چه  براي  پسران  و 

چه  براي  دختران   نوجوان افزايش مي دهد.

مديريت  ضعيف  در خانواده 
از طرف ديگر، ثابت  شده  است  که مديريت  ضعيف  
در خانواده ، خطر انحرافات رفتاری و سوءمصرف  مواد 
مي دهد.  افزايش   نوجوان  در  را  روان گردان  و  مخدر 
فقدان  انتظارات  روشن  و واضح  والدين  در مورد رفتارهاي  
نوجوانان ، فقدان  نظارت  بر فرزندان )اين  که  آنها کجا و با 
چه  کسي  هستند( و روش هاي تنبيهي  خيلي  شديد يا 
نامتناسب  با خطاي  نوجوان ، از جمله  مسائل  مربوط به 
 مديريت  ضعيف  در خانواده  است  که  مي توانند مشکالت  

بسياري  را براي  نوجوانان  به وجود آورند.

رفتارهاي  ضداجتماعي  و پرخاش�گري  در 
سنين  پايين 

خطر  عوامل   از  يکي   پايين   سنين   در  پرخاشگري  
شناخته  شده  در پسران  نوجوان است . ثابت  شده  است  
آن  دسته  از پسراني  که  در سال هاي  پيش  از دبستان  
تا سوم  دبستان  پرخاشگر بوده اند، در آينده  در معرض  
خطر بيشتري  براي بزهکاری و  سوءمصرف  مواد مخدر 
هستند. اگر رفتار پرخاشگرانه  يك  پسر در سال هاي  
تحصيل  در دبستان  با خجالتي  بودن  شديد يا بيش  

فعالي همراه  شود، خطر بروز اين  قبيل  مشکالت  در 
سنين  نوجواني ، باالتر هم  مي رود.

والدين  و نگرش  مثبت  آنها به  مصرف  مواد 
مخدر

نوجواناني  که  والدين  آنها داراي سابقه جرم، مشکالت 
رفتاري و مصرف مواد مخدر هستند و يا نسبت  به  
مصرف  مواد مخدر توسط فرزندانشان  بي تفاوت  هستند، 
احتمال  اين که  در دور ه نوجواني  به  اين گونه رفتارها 
روي  آورند، بيشتر است . در صورتي  که  والدين ، فرزندان  
خود را در روند مصرف  مواد مخدر يا مشروبات  الکلي  
خود درگيرکنند )مثال از آنها  بخواهند سيگار آنها را 
روشن  کنند(، در اين  دسته  از نوجوانان، خطر ناشي  از 
مصرف  مواد مخدر توسط والدين  و نگرش هاي  مثبت  

آنها در مورد مواد مخدرافزايش  مي يابد.

شكست  تحصيلي 
شکست  تحصيلي  در سال هاي  آخر مقطع  ابتدايي ، خطر 
سوءمصرف  مواد مخدر و بزهکاري  را در نوجوانان افزايش  
مي دهد. نوجوانان اگر چه  به  داليل  مختلفي  مردود 
مي شوند، اما به  نظر مي رسد که  تجربه  شکست ، احتمال  

خطر مشکالت  رفتاري  را در آنها افزايش مي دهد.

احساس  بيگانگي  و سرکشي 
نوجواناني که  احساس  بيگانگي  دارند يا سرکش  هستند، 
در ارتباط با بزهکاری، افت تحصيلی و سوءمصرف  مواد 
مخدر در معرض  خطر بيشتري  قرار دارند. اين  کودکان  
ممکن  است  خود را جزئي  از جامعه  ندانند و نتوانند خود 
را با قواعد آن  سازگار کنند. آنها ممکن  است  اعتقادي  
به  مقوله  موفقيت  و مسئوليت  نداشته  و فعاالنه  موضعي  

ضداجتماعي  در پيش  گيرند. 

رفتار ضداجتماعي  در اوايل  دوره  نوجواني 
رفتار ضداجتماعي  در اوايل  دوره  نوجواني ، عامل  خطري  
محسوب  مي شود که  در برگيرنده  بدرفتاري  در مدرسه ، 
ارتکاب   با بچه هاي  ديگر و  از مدرسه ، درگيري   فرار 
رفتار بزهکارانه  است . نوجواناني که  به  اين  گونه  رفتارها 
مواد  معرض خطر سوءمصرف   در  بيشتر  مي پردازند، 

مخدر و رفتارهاي ضداجتماعي قرار دارند.

عوامل خطر و محافظ فردي
نگرش هاي  مثبت  درباره  

مواد مخدر
نگرش هاي  مثبت  نسبت به 

رفتارهاي غیراجتماعي و مصرف 
مواد مخدر اغلب  در دوره  راهنمایي  

شروع  مي شود، یعني  زماني که  
دانش آموز با افرادي  آشنا مي شود 
که  داراي مشکالت رفتاري هستند 
یا مواد مخدر مصرف  مي کنند. در 
حالي  که  در دوره  ابتدایي ، کودکان  

معموال نگرش هاي  ضدمواد مخدر 
و رفتارهاي غیراجتماعي را از خود 

بروز مي دهند و هنوز نمي توانند 
بفهمند که  چرا برخي  از مردم  

این گونه رفتار مي کنند. به  تدریج  
هر اندازه  نوجوان سوءمصرف  مواد 
مخدر و ارتکاب جرم توسط دیگران  

را بیشتر بپذیرد، به  همان  اندازه 
 احتمال  خطر مصرف  مواد و ارتکاب 

جرم در او افزایش  مي یابد.

دوستي  و همراهي  با 
همساالن  مصرف کننده  

مواد مخدر
نوجواناني  که  با همساالن  

مصرف کننده  مواد مخدر دوستي  و 
همراهي  دارند، احتمال  زیادي  دارد 
که  خود نیز به  مصرف  مواد مخدر 

مبتال شوند یا با باندهاي خالف 
ارتباط برقرار کنند. این  عامل  خطر، 

یکي  از عوامل  پیش بیني کننده اي  
است  که  بارها در پژوهش ها 

به  اثبات  رسیده  است . حتي  اگر 
مدیریت  مطلوبي  برخانواده  حاکم  

باشد و کودکان  عوامل  خطر دیگري  
را تجربه  نکرده  باشند، فقط دوستي 
با همساالن  و کساني  که  مواد مخدر 

مصرف  مي کنند، احتمال  خطر 
مصرف  مواد مخدر و ارتکاب جرم را 

در آنها به شدت افزایش  مي دهد.

 سخن نخست
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داروهای بدنسازی
استروئیدهای آنابولیک
دسته دیگری از مواد اعتیادآور
استروئيدهای آنابوليك گروهي از عناصر قدرتمندي 
هس��تند که با هورمون مردانه تستوسترون ارتباط 
نزديك دارند و از س��ال 1930 به بعد مصرف آنها 
گسترش يافته اس��ت. امروزه استروئيدها به ندرت 
توس��ط پزشکان تجويز مي ش��وند. مصرف پزشکي 
مج��از آن در حال حاضر محدود به انواع ويژه اي از 
کم خوني، س��وختگي شديد و بعضي انواع سرطان 
سينه است. مصرف همراه با تمرين هاي بدن سازي 
و رژيم غذائي، مصرف متداول آن است. استروئيدها 
سبب افزايش وزن بدن و توانائي عضالني مي شوند. 
مصرف کنن��دگان ب��ا مصرف اس��تروئيد خود را در 
معرض بي��ش از 70 نوع عارض��ة  جانبي اين ماده 
قرار مي دهند. ش��دت عارضه  ه��ا داراي دامنه اي از 
آکنه تا سرطان کبد مي شود که همراه واکنش هاي 
روان ش��ناختي و جسماني شديد هس��تند. کبد و 
سيس��تم قلبي- عروقي و توليد مث��ل تحت تاثير 
بيش��تر و در مع��رض خطر جدي تري ق��رار دارند. 
اس��تروئيدها در مردان س��بب خش��ك و پژمرده 
ش��دن بيضه ها، عقيمي و ناتواني جنسي مي شوند. 
در زنان، صفات مردانه غيرقابل برگش��ت، کوچك 
ش��دن س��ينه ها و نازائي را سبب مي ش��وند. آثار 
روان ش��ناختي در هر دو جنس شامل پرخاشگری 

شديد که تحت عنوان »جنون پرخروش« شناخته 
ش��ده و همچنين افسردگي است. بعضي از عوارض 
جانب��ي بالفاصل��ه بعد از مصرف ظاهر مي ش��ود و 
بعض��ي از آنها ممکن اس��ت بعد از س��ال ها نمايان 

شود مانند؛ حمله قلبي يا سکته مغزي.
 عالئم مصرف اس��تروئيدها ش��امل افزايش وزن و 
حجم عضالت )به وي��ژه هنگامي که در برنامه هاي 
پرورش اندام استفاده شود(، پرخاشگري و خشونت، 
به وجود آمدن لکه هاي بنفش يا قرمز روي پوست 
بدن، متورم شدن رو و کف پا و کوچك شدن پاها، 
لرزش، تيرگي بدون دليل پوست و بوي ناخوشايند 

دايمي دهان مي باشد.
 مص��رف اس��تروئيدهای آن��دروژن عاليم��ی دارد 
همچ��ون: افزاي��ش حج��م عضالت، تغيي��ر خلق، 
تغيير الگوي رش��د، افزايش و کاهش ميل جنسي، 
افزايش وزن در اثر تجمع مايعات، ادم، پرخاشگري، 
اختالل خواب، لك هاي پوس��تي، ريزش مو، رش��د 
غير طبيعي مو، کلفت شدن صدا )در زنان(، آکنه، 
بزرگي س��ينه، تکرار ادرار، تک��رر نعوظ، درد بيضه 

)در مردان( 
خطرات مصرف استروئيدهای آندروژن عبارتند 

از:
افزايش خطر آسيب بافتی، مشکالت قلبي- عروقي، 
تپش قلب نامنظم، افزايش فش��ار خون، کم خوني، 
خون ري��زي بين��ي، رش��د غيرع��ادي در نوجوانان 
و ک��ودکان، مش��کالت کبدي، کليه و پروس��تات، 
خطر سرطان، مشکالت گوارش��ی، تهوع، استفراغ 

و نازائي
 عالئم کناره گيري از استروئيدهای آندروژن: 

خستگي رواني، کاهش ميل جنسي، افسردگي، 
دردهاي عضالني، سردرد، وسوسه مصرف مواد.

 آنچه والدین باید از مواد مخدر و روان گردان بدانند
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فریب مرگبار
پ��ان ي��ا پان پ��راگ، مدت��ی پي��ش به 
شکل های آدامس و خوش بوکننده های 
دهان از مرزهای ش��رقی کشور وارد شد 
و در برخ��ی س��وپرمارکت ها، دکه ه��ای 
روزنامه فروشی و دستفروش ها به صورت 
قاچاق ب��ه نوجوان��ان و جوان��ان عرضه 
می شود. پان پراگ معموال در کارگاه های 
کوچك و غيرقانونی به صورت دست ساز 
و غيربهداشتی به صورت خوش بوکننده 
ده��ان، آدامس و پاس��تيل تهي��ه و در 
بسته بندی های آلومينيومی و کوچك با 
عکس هنرپيشه های هندی و پاکستانی 

وارد کشور می شود.
اين م��اده ک��ه در واقع ترکيبی ش��بيه 
هم��ان ماده مخ��در معروف ب��ه ناس را 
دارد، تا چند س��ال پيش در بس��ته های 
پالستيکی س��بز تيره وارد ايران می شد. 
ن��اس از برگ های خش��ك درخت بتل 
)BETEL( و تنباکو که با آهك مخلوط 
و کوبيده شده، تهيه می شود. برای تهيه 
ماده مخدر پان پ��راگ، دانه های قرمز و 

درش��ت درخت بتل در برگ 

درخت بتل پيچيده و ب��ا تنباکو، آهك، 
خاکستر، ساخارين و اسانس های مختلف 

مخلوط می شود. 
حت��ی در بعضی از انواع، ب��رای افزايش 
ق��درت گيرايی و سرخوش��ی، ترکيبات 
مخدر و ي��ا توهم زای ديگ��ری از جمله 
ترياک و حشيش و در مواردی ترکيبات 
ش��يميايی ديگ��ری از جمله ارس��نيك، 
منيزيم و س��رب به آن اضافه می ش��ود. 
همان طور که اش��اره ش��د، آدامس ها و 
چند  هر  پان پ��راگ،  خوش بوکننده های 
اين بار با اسم زيبا و فريب دهنده ای وارد 
بازار کشور ما شده است، اما در حقيقت 
ترکيبی ش��بيه همان م��اده مخدر ناس 
دارد. نيکوتي��ن موج��ود در آن از طريق 
مخاط دهان جذب و باعث بدرنگ شدن 
دندان ها شده، به مغز آسيب می رساند و 
باعث س��رطان دهان و حنجره می شود؛ 
ب��ه طوری که کش��ور هندوس��تان مقام 
دوم س��رطان ده��ان را در دنيا به علت 
مص��رف اين ماده به خود اختصاص داده 
اس��ت و همچنين باعث س��رطان 
لثه می ش��ود و يا حداقل به علت 
تضعيف قدرت دفاعی سلول های 
ب��دن در مقابل باکتری ها، باعث 
ايجاد بيماری های لثه می گردد. 
س��اخارين موجود در آن عامل 
بيماری ه��ای کليه و س��رطان 
روده بزرگ می باشد و عوارض 
فرد  برای  متنوعی  گوارش��ی 
توليد می کن��د. عالوه بر اين 

باعث ايجاد عارضه در دس��تگاه تنفسی، 
قلب و ع��روق می ش��ود و از آنجايی که 
با مصرف اين ماده ترش��ح بزاق بيش��تر 
می ش��ود و فرد مجبور اس��ت دائماً آب 
دهانش را بيرون بري��زد، می تواند باعث 
انتق��ال بيماری های عفونی مثل س��ل و 

هپاتيت گردد. 
ف��رد در اثر مصرف ممکن اس��ت تعادل 
رفت��اری و حرکت��ی خ��ود را از دس��ت 
بدهد، و دچار احساس سبکی، سرگيجه 
و ضعف ش��ود. ب��ا توجه به اي��ن که در 
کودکان س��نين مدرسه مصرف آن زياد 
است )با عنوان خوش��بوکننده ی دهان( 
ب��ا ايج��اد س��رگيجه و نش��ئگی باعث 
اف��ت تحصيل��ی در آنها می گ��ردد و در 
بزرگس��االن نيز تاثي��ر عقيم کنندگی در 
م��ردان دارد؛ به نحوی ک��ه دولت هند 
اي��ن ماده را به ص��ورت رايگان به برخی 
از مش��اغل اختصاص می ده��د تا به اين 
وسيله از ازدياد جمعيت جلوگيری کند. 
گذش��ته از موارد فوق، مهم ترين عارضه 
اين ماده ايجاد وابس��تگی و اعتياد به آن 
و تمايل ف��رد به اس��تفاده از موادمخدر 
قوی تر می باش��د. اين باور غلط مبنی بر 
اين که پان باعث استحکام دندان ها، لثه 
و همچنين افزايش قدرت بدنی و بهبود 
بيماری های ريوی و گوارشی می گردد و 
از طرف ديگر، ايجاد احساس سرخوشی 
و ل��ذت در مص��رف کننده و ع��دم باور 
آن به عن��وان يك ماده مخ��در، موجب 

استفاده روزافزون از آن شده است. 

پان پراگ نوعی ماده مخدر است که به شکل 
آدامس عرضه می شود
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والدين الگويي براي نوجوانان
والدين از مهمترين افرادى هستند كه فرزندان 
از روى آنها الگوبردارى مى كنند. عقيده آنها در مورد مواد 
مخدر مستقيما روى فرزندانشان تاثير مى گذارد. نوجوانى 
كه تصميم مى گيرد هيچ گاه در زندگى خود از مشروبات 
الكلى و يا مواد مخدر استفاده نكند، در واقع اين تصميم 
او به سيستم ارزشى موجود در خانواده اش مرتبط است. 
والدين وظيفه دارند به فرزندان خود توضيح دهند كه چرا 
يك نوع روش خاصى را در زندگى شان در پيش گرفته اند 
و انتخاب هايى كه در حال حاضر در زندگى انجام مى دهند 
چگونه مى توانند در آينده آنها تاثير بگذارند. والدين بايد 
با قاطعيت زمانى كه صحبت از مواد مخربى مانند الكل، 
ــان  ــاير مواد مخدر به ميان مى آيد، موضعش تنباكو و س
ــائلى به فرزندانشان  را به طور قطعى در برابر چنين مس
ــائل قاطعانه برخورد  ــد. اگر در برخورد با اين مس بگوين
نكنيد، نوجوانان تمايل به استفاده از مواد پيدا مى كنند. 
به فرزندان تان بگوييد كه مصرف الكل و مواد مخدر براى 
آنها ممنوع است و دليلش هم اين است كه شما آنها را 
دوست داريد و نمى خواهيد كارهاى نادرستى كه به آنها 

صدمه مى زنند، انجام دهند.

آنها را با قوانين خود آشنا كنيد
به فرزندانتان بگوييد كه اين قوانين را حتى 
ــد، بايد رعايت كنند.  ــان نيز برون اگر به خانه دوستانش
ــت كه چنين نوجوانانى  پژوهش ها حاكى از اين امر اس
هنگامى كه در معرض مواد مخدر قرار مى گيرند، ابتدا از 
ــوال مى كنند كه «اگر من اين كار را انجام دهم  خود س
والدينم چه فكرى مى كنند؟». والدين بايد همواره عواقب 
عدم رعايت قوانين از سوى فرزندشان را توضيح دهند و 
به طور واضح بگويند كه مجازات اين كار چه خواهد بود 
و چگونه انجام خواهد شد. عواقب موجود بايد در راستاى 
ميزان شكستن مرزها پيش بروند. مجازات هاى شما بايد 
كامال منطقى باشند، به عنوان مثال اگر نوجوان تان را در 
ــيدن ديديد، مى توانيد روابط اجتماعى  حال سيگار كش
ــراى مدت زمانى در حدود دو هفته محدود كنيد  او را ب
ــاى متعددى در مورد  ــن مدت مقاالت و كتاب ه و در اي
ــيگار در اختيارش قرار دهيد تا براى سالمت  مضرات س
ــود. بعضى از والدين از قبل  ــتر ارزش قائل ش خود بيش
قوانينى تعيين مى كنند، اما متاسفانه زمانى كه نوبت به 
ــد، قدرى كوتاهى مى كنند. فرزندان  مرحله اجرا مى رس
بايد به خوبى بدانند وقتى شما قانونى را تعيين مى كنيد، 
قدرت اجراى آن را نيز داريد. اين امر همچنين در زمان 
ارتكاب عمل نادرست براي آنها مانند نوعى بازدانده عمل 
ــت را انجام دهند. ــرده و اجازه نمى دهد تا كار نادرس ك

تشويق يادتان نرود!
زمانى كه فرزندتان به قوانين خانواده احترام 
ــحالى خود را از  ــويقش كنيد و خوش مى گذارد بايد تش
ــان دهيد. به جاى اين كه بر روى اشتباهات  اين امر نش
نوجوانتان تمركز كنيد، كارهايى را كه به درستى انجام 
داده بزرگ كرده و به خاطر انجام شان  از او قدردانى كنيد. 
همچنين والدين بايد سعى كنند كه در برنامه هاى روزانه 
خود زمانى را براى صحبت كردن در مورد مسائل مختلف 
با فرزندانشان اختصاص دهند. اين كار باعث مى شود تا 
ــده و راحت تر  ــواده به يكديگر نزديك تر ش اعضاى خان
بتوانند در مورد مسائل مختلف با هم صحبت كنند. حتى 
ــات مربوط به خانواده را  مى توانند هفته اى يك بار جلس
برگزار كنند، در اين جلسات هر كس بايد موقعيت خود 
را داشته باشد و آزادانه و بدون هيچ گونه ترس و واهمه اى 
تمام نظرات و عقايد خود را بازگو كند. يك سرى قواعد 
كلى نيز در چنين جلساتى بيان مى شوند مانند: «همه 
ــه بايد به حرف هاى  ــخن گفتن دارند، هم افراد حق س
ــازنده و مثبت  ــر گوش دهند، تنها انتقادهاي س يكديگ

پذيرفته خواهند شد.»

تاثيرپذيرى 
فرزندان از والدين
خانواده در حفظ سالمت روانى و اجتماعى فرزندان نقش 
به سزايى دارد. خانواده مى تواند بستر مناسبي براى رشد، 
شكوفايى و بالندگى فرزندان خود فراهم كند و در حفظ و ارتقاي 
سالمت جسمى و روانى آنها تاثير فراوانى داشته باشد، همچنين 
والدين به عنوان تاثيرگذارترين افراد در زندگى فرزندان مى توانند 
زمينه مناسب را براى پيشگيرى از اعتياد و مشكالت ديگرى كه 
ممكن است در بحرانى ترين دوره زندگى هر نوجوان اتفاق بيافتد، 
فراهم كنند. در اين جا قصد داريم نقش والدين و راهكارهايى كه 
مى توانند براى پيشگيرى از گرايش فرزندانشان به مواد مخدر 
انجام دهند مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
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خانواده در حفظ سالمت روانی و اجتماعی فرزندان نقش 
به سزایی دارد. خانواده می تواند بستر مناسبي برای رشد، 
شکوفایی و بالندگی فرزندان خود فراهم کند و در حفظ و ارتقاي 
سالمت جسمی و روانی آنها تاثیر فراوانی داشته باشد، همچنین 
والدین به عنوان تاثیرگذارترین افراد در زندگی فرزندان می توانند 
زمینه مناسب را برای پیشگیری از اعتیاد و مشکالت دیگری که 
ممکن است در بحرانی ترین دوره زندگی هر نوجوان اتفاق بیافتد، 
فراهم کنند. در این جا قصد داریم نقش والدین و کارهایی که 
می توانند برای پیشگیری از گرایش فرزندانشان به مواد مخدر 
انجام دهند مورد بحث و بررسي قرار دهیم.

رفتار

کنند؟ فرزندانمان

را در برابر چنين مس��ائلی به فرزندانشان بگويند. اگر در 
برخورد با اين مس��ائل قاطعانه برخورد نکنيد، نوجوانان 
تمايل به اس��تفاده از مواد پيدا می کنند. به فرزندان تان 
بگوييد که مص��رف الکل و مواد مخدر برای آنها ممنوع 
است و دليلش هم اين است که شما آنها را دوست داريد 
و نمی خواهيد کارهای نادرستی که به آنها صدمه می زنند، 

انجام دهند.
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والدين الگويي براي نوجوانان
والدين از مهمترين افرادى هستند كه فرزندان 
از روى آنها الگوبردارى مى كنند. عقيده آنها در مورد مواد 
مخدر مستقيما روى فرزندانشان تاثير مى گذارد. نوجوانى 
كه تصميم مى گيرد هيچ گاه در زندگى خود از مشروبات 
الكلى و يا مواد مخدر استفاده نكند، در واقع اين تصميم 
او به سيستم ارزشى موجود در خانواده اش مرتبط است. 
والدين وظيفه دارند به فرزندان خود توضيح دهند كه چرا 
يك نوع روش خاصى را در زندگى شان در پيش گرفته اند 
و انتخاب هايى كه در حال حاضر در زندگى انجام مى دهند 
چگونه مى توانند در آينده آنها تاثير بگذارند. والدين بايد 
با قاطعيت زمانى كه صحبت از مواد مخربى مانند الكل، 
ــان  ــاير مواد مخدر به ميان مى آيد، موضعش تنباكو و س
ــائلى به فرزندانشان  را به طور قطعى در برابر چنين مس
ــائل قاطعانه برخورد  ــد. اگر در برخورد با اين مس بگوين
نكنيد، نوجوانان تمايل به استفاده از مواد پيدا مى كنند. 
به فرزندان تان بگوييد كه مصرف الكل و مواد مخدر براى 
آنها ممنوع است و دليلش هم اين است كه شما آنها را 
دوست داريد و نمى خواهيد كارهاى نادرستى كه به آنها 

صدمه مى زنند، انجام دهند.

آنها را با قوانين خود آشنا كنيد
به فرزندانتان بگوييد كه اين قوانين را حتى 
ــد، بايد رعايت كنند.  ــان نيز برون اگر به خانه دوستانش
ــت كه چنين نوجوانانى  پژوهش ها حاكى از اين امر اس
هنگامى كه در معرض مواد مخدر قرار مى گيرند، ابتدا از 
ــوال مى كنند كه «اگر من اين كار را انجام دهم  خود س
والدينم چه فكرى مى كنند؟». والدين بايد همواره عواقب 
عدم رعايت قوانين از سوى فرزندشان را توضيح دهند و 
به طور واضح بگويند كه مجازات اين كار چه خواهد بود 
و چگونه انجام خواهد شد. عواقب موجود بايد در راستاى 
ميزان شكستن مرزها پيش بروند. مجازات هاى شما بايد 
كامال منطقى باشند، به عنوان مثال اگر نوجوان تان را در 
ــيدن ديديد، مى توانيد روابط اجتماعى  حال سيگار كش
ــراى مدت زمانى در حدود دو هفته محدود كنيد  او را ب
ــاى متعددى در مورد  ــن مدت مقاالت و كتاب ه و در اي
ــيگار در اختيارش قرار دهيد تا براى سالمت  مضرات س
ــود. بعضى از والدين از قبل  ــتر ارزش قائل ش خود بيش
قوانينى تعيين مى كنند، اما متاسفانه زمانى كه نوبت به 
ــد، قدرى كوتاهى مى كنند. فرزندان  مرحله اجرا مى رس
بايد به خوبى بدانند وقتى شما قانونى را تعيين مى كنيد، 
قدرت اجراى آن را نيز داريد. اين امر همچنين در زمان 
ارتكاب عمل نادرست براي آنها مانند نوعى بازدانده عمل 
ــت را انجام دهند. ــرده و اجازه نمى دهد تا كار نادرس ك

تشويق يادتان نرود!
زمانى كه فرزندتان به قوانين خانواده احترام 
ــحالى خود را از  ــويقش كنيد و خوش مى گذارد بايد تش
ــان دهيد. به جاى اين كه بر روى اشتباهات  اين امر نش
نوجوانتان تمركز كنيد، كارهايى را كه به درستى انجام 
داده بزرگ كرده و به خاطر انجام شان  از او قدردانى كنيد. 
همچنين والدين بايد سعى كنند كه در برنامه هاى روزانه 
خود زمانى را براى صحبت كردن در مورد مسائل مختلف 
با فرزندانشان اختصاص دهند. اين كار باعث مى شود تا 
ــده و راحت تر  ــواده به يكديگر نزديك تر ش اعضاى خان
بتوانند در مورد مسائل مختلف با هم صحبت كنند. حتى 
ــات مربوط به خانواده را  مى توانند هفته اى يك بار جلس
برگزار كنند، در اين جلسات هر كس بايد موقعيت خود 
را داشته باشد و آزادانه و بدون هيچ گونه ترس و واهمه اى 
تمام نظرات و عقايد خود را بازگو كند. يك سرى قواعد 
كلى نيز در چنين جلساتى بيان مى شوند مانند: «همه 
ــه بايد به حرف هاى  ــخن گفتن دارند، هم افراد حق س
ــازنده و مثبت  ــر گوش دهند، تنها انتقادهاي س يكديگ

پذيرفته خواهند شد.»

تاثيرپذيرى 
فرزندان از والدين
خانواده در حفظ سالمت روانى و اجتماعى فرزندان نقش 
به سزايى دارد. خانواده مى تواند بستر مناسبي براى رشد، 
شكوفايى و بالندگى فرزندان خود فراهم كند و در حفظ و ارتقاي 
سالمت جسمى و روانى آنها تاثير فراوانى داشته باشد، همچنين 
والدين به عنوان تاثيرگذارترين افراد در زندگى فرزندان مى توانند 
زمينه مناسب را براى پيشگيرى از اعتياد و مشكالت ديگرى كه 
ممكن است در بحرانى ترين دوره زندگى هر نوجوان اتفاق بيافتد، 
فراهم كنند. در اين جا قصد داريم نقش والدين و راهكارهايى كه 
مى توانند براى پيشگيرى از گرايش فرزندانشان به مواد مخدر 
انجام دهند مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
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به فرزندتان گوش كنيد  
والدين بايد توجه كنند كه همواره به حرف هاى 
ــان خوب گوش كنند و زمانى كه فرزندشان در  فرزندش
ــت به صورتش نگاه كنند و  حال صحبت كردن با آنهاس
با او ارتباط چشمى برقرار كنند. والدين بايد مطلع باشند 
ــان روز خود را چگونه سپرى مي كنند و در  كه فرزندانش
مدرسه چه اتفاقاتى برايشان رخ مي دهد. همچنين بايد 
ــريك باشند، به تماشاى  در وقايع مهم زندگى با آنها ش
ــى يا نمايش هاى مدرسه شان بروند و با  مسابقات ورزش
دوستانشان نيز در ارتباط باشند. نتايج پژوهش هاى اخير 
نشان مى دهند نوجوانان و جوانانى كه ارتباط صميمانه و 
ــان دارند و از بودن در جمع  نزديكى با اعضاى خانواده ش
ــاس رضايت و شادى مى كنند، گرايش كمترى به  احس

مواد مخدر و اعتياد دارند.

رهكارهاي موثر در پيشگيري از اعتياد 
نوجوان

معيارهـاى «خـوب بـودن» و«بـد بـودن» را به 
فرزندانتان ياد بدهيد. ارزش هاى پسنديده اخالقى، 
ــارات جامعه از يك  ــب اجتماعى، انتظ رفتارهاى مناس
نوجوان، اهميت رشد و بالندگى نوجوان براى پيشرفت 

اجتماعى كه در آن زندگى مى كند را به آنها بياموزيد.
به نوجوانتان بياموزيد در برابر اجراى مقررات و 
قوانين حاكم بر خانه، مدرسه و اجتماع مسئول 
و هوشيار باشد. رعايت آيين نامه هاى انضباطى و ضوابط 
ــوند، مى تواند  و قوانين مدونى كه در مدارس اجرا مى ش
مانعى بر بسيارى از كج روى هاى اجتماعى شود. اهميت به 
نظم و انضباط، داشتن رفتارهاى موجه و شيوه تفكر سالم 
از نكات ارزشمندى است كه مى توان به نوجوان آموزش 
داد. آنها بايد بدانند كه هرگونه دسترسى به مواد مخدر چه 
ــه مجازاتى را بايد متحمل  ــى به دنبال دارد و چ جرايم

شوند. 
سعى كنيد الگوهاى رفتارى خوبى براى فرزند 
خود باشيد. او همواره نظاره گر اعمال و رفتارهاى 
شماست. والدينى كه خود سيگار مى كشند يا در مصرف 
ــكن و خواب آور افراط مى كنند، يا نگرش  داروهاى مس
شفاف و مشخصى در برابر مصرف مواد مخدر به فرزندشان 
ــد راه را براى انحراف و تصميم گيرى هاى  ارائه نمى كنن

نامناسب نوجوانشان هموار مى سازند.
عزت نفس، خويشـتن دارى و اعتماد به نفس 
و  ــا  فرصت ه كنيـد.  تقويـت  را  فرزندتـان 
ــى را براى نوجوانتان ايجاد كنيد تا او بتواند  موقعيت هاي
پيروزمندانه به اهدافش برسد، والدين بايد نوجوانانشان را 
ــان تشويق و حمايت  به دليل توانايى ها و استعدادهايش

ــن كار به آنها كمك  كنند، اي
ــاس خوبى  ــد تا احس مى كن
ــان داشته  نسبت به خودش
ــت هاى يك  ــند. برداش باش
نوجوان نسبت به توانايى هايش 
ــر را بر عزت  مهمترين تاثي

نفس او مى گذارد.
ارتبـاط موثـر و 

صميمانه اى با نوجوانتان برقرار كنيد. گوش 
دادن به صحبت هاى فرزندتان، حمايت از رفتارهاى مثبت 
پسنديده و سالم، توجه كردن به احساسات و عواطف او و 
پذيرش بى قيد و شرط نوجوانان به آنها كمك مى كند تا با 
ايجاد رابطه اى نزديك و صميمانه با والدين خود درصدد 
ــد. در دوران نوجوانى،  مقابله با بحران هاى زندگى برآين
فرزندان به شناخت، ماجراجويى، كنجكاوى و خطر كردن 
گرايش دارند، بنابراين والدين بايد سعى كنند با گزينش 
روش هاى معقول و سنجيده راه رسيدن به استقالل فردى 

و رشد اجتماعى را براى آنها روشن كنند.
فرصت هايى براى او ايجاد كنيد تا مسئوالنه 
درباره كارهـاى روزانه خودش تصميم گيرى 
كنـد. به او ياد دهيد چگونه با افراد ديگر اجتماع ارتباط 
برقرار كند، مثال زمانى كه در جمع حضور دارد چه بگويد. 
همچنين والدين بايد با درك تاثير همساالن بر فرزندانشان، 
آنان را براى مقابله با فشارها و تحريكات موجود آماده كنند 
و توان «نه گفتن» و داشتن رفتارى مستقالنه و صحيح را 

در آنان تشويق و تمجيد كنند.
نسبت به احسـاس افسردگى، بى حوصلگى و 
انزواطلبى فرزند نوجوانتان حساس و هوشيار 
باشيد. نوجوانى كه دچار افكار پريشان و مايوس كننده 
مى شود قابل تامل و بررسى است، زيرا او اساسا پيامدهاى 
ــردگى براى اين گروه از  رفتارى خودش را نمى داند. افس
ــت زمينه ساز بسيارى از آسيب هاى  نوجوانان ممكن اس
اجتماعى مثل روى آوردن به سيگار، مواد مخدر، اعتياد، 

بزهكارى و غيره شود.
واقعيت هاى اجتماع را به فرزندانتان گوشـزد 
كنيـد. گروهى از والدين تصور مى كنند با مطرح 
نكردن مشكالت گوناگون جامعه و سرپوش گذاشتن بر 
ــراى حمايت از  ــبى ب ــق تلخ زندگى، روش مناس حقاي
فرزندانشان انتخاب مى كنند، در حالى كه آنان نياز دارند تا 
ــه اى كه در آن  ــائل جامع اطالعات صحيحى درباره مس
ــته باشند و در اين زمينه بهترين  زندگى مى كنند، داش
راهكار اين است كه والدين سعى كنند با يافتن منابع و 
مدارك علمى و موثق، اطالعات و دانسته هاى خانواده را 

ارتقا دهند و راهنماى معتمدى براى فرزندانشان باشند. 
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يك نكته
در آخر بايد تاكيد كنيم، كه 

والدين بايد در زمينه پزشكى 
(آسيب هاى بدنى ناشى از 

مصرف مواد مخدر مانند ابتال 
به ايدز و انواع بيمارى هاى 
قابل انتقال از طريق تزريق) 
يا روانشناختى (آسيب هاى 

رفتارى ناشى از مصرف 
مواد مخدر مانند بزهكارى) 

به نوجوانانشان آموزش 
دهند. آگاهى كه والدين به 

فرزندانشان مى دهند، تاثير 
زيادى در سالمت روانى و 

جسمى نوجوانانشان دارد و 
باعث مى شود دوران حساس 

و آسيب پذير نوجوانى به 
سالمت گذرانده شود.

راهكارهاي موثر در پيشگيري از اعتياد 
نوجوانان

آنها

آنها

والدین باید در زمینه 
آسیب های بدنی ناشی 
از مصرف مواد مخدر 

مانند ابتال به ایدز و انواع 
بیماری های قابل انتقال از 

طریق تزریق یا آسیب های 
رفتاری ناشی از مصرف 

مواد مخدر مانند بزهکاری 
به نوجوانانشان آموزش 

دهند. آگاهی که والدین به 
فرزندانشان می دهند، تاثیر 

زیادی در سالمت روانی و 
جسمی نوجوانانشان دارد و 
باعث می شود دوران حساس 

و آسیب پذیر نوجوانی به 
سالمت گذرانده شود.

به نوجوانتان بياموزيد در برابر اجرای مقررات و 
قوانين حاکم بر خانه، مدرسه و اجتماع مسئول 
و هوشيار باشد. رعايت آيين نامه های انضباطی و ضوابط 
و قوانين مدونی که در مدارس اجرا می ش��وند، می تواند 
مانعی بر بسياری از کج روی های اجتماعی شود. اهميت 
دادن به نظم و انضباط، داشتن رفتارهای موجه و شيوه 
تفکر س��الم از نکات ارزشمندی اس��ت که می توان به 
نوجوان آموزش داد. آنها بايد بدانند که هرگونه دسترسی 
به مواد مخدر چه جرايمی به دنبال دارد و چه مجازاتی 

را بايد متحمل شوند. 



تغيير در برنامه های عادی روزمره
مانند خوردن و خوابيدن

فرزندتان ممکن است دچار بی خوابی، چرت زدن های 
بی موق��ع در طول روز، خس��تگی و کوفتگی ش��ديد، 
افزاي��ش يا کاهش ناگهانی اش��تها و ب��ه طور کلی به 
هم ريختن بی س��ابقه برنامه غذايی و خواب شود. اگر 
اي��ن عالئم را در فرزندتان مش��اهده کرديد، بالفاصله 
عکس العم��ل نش��ان ندهيد و وی را مته��م به اعتياد 
نکنيد، زيرا اين عالئم می توانند ناش��ی از استرس ها و 
نگرانی های معمول دوره نوجوانی باشند. ممکن است 
فرزندتان در مدرسه، بين دوستان يا حتی خانواده به 
مشکلی برخورد کند که وی را دچار استرس و نگرانی 
نماي��د، بنابراين ابتدا وی را به مدت دوهفته مس��تمر 
تح��ت نظر گرفته و در مراحل بع��دی با وی صحبت 

کنيد تا متوجه علت اصلی رفتارش شويد. 

تغيير شرايط جسمانی
در سوء مصرف يا اعتياد به مواد مخدر 
تغييرات جس��می مختلفی در فرد پديدار 
می شوند که از آن جمله می توان به قرمزی 
يا آبريزش چش��م ها، منقبض يا منبس��ط 
ش��دن غيرطبيعی مردمك چشم، آبريزش 
يا گرفتگی بينی بدون سرماخوردگی، سرفه، 
س��ردرد، حرف زدن به صورت جويده جويده، 
کاه��ش وزن و الغری و بی توجه��ی به نظافت و 
بهداشت فردی اشاره کرد. در صورت برخورد با هر کدام 
يا مجموعه ای از اين عالئم، پيشنهاد می شود تا با يك 
پزشك مش��ورت کنيد تا احتمال هر گونه بيماری 

جسمی ديگر را مورد بررسی قرار دهيد.

مصرف بيش از حد قطره استريل 
چشمی، دهان شويه و ادکلن يا اسپری 

خوشبوکننده
بيشتر پدر و مادرها نگران سالمت و آسايش فرزندانشان 
هس��تند، به همين دليل معموال در غياب آنها جيب 
لباس ها، اتاق خواب و وس��ايل شخصی فرزندانشان را 
جستجو می کنند تا از عدم مصرف دخانيات يا اعتياد 
آنها مطمئن ش��وند. معموال سيگار، کبريت يا در اين 
اواخر قرص های ناشناخته اولين چيزهايی هستند که 
والدين به دنبال آنها می گردند، اما در اينجا می خواهيم 
توصي��ه مهمی به ش��ما بکنيم: اگ��ر در جيب يا اتاق 
فرزندتان قطره های اس��تريل چشمی پيدا کرديد، در 
حالی که وی قبال مشکالت چشم نداشته يا در صورت 
داشتن، آن را با شما در ميان نگذاشته است، شك کنيد. 
زيرا معتادان قديمی تر به نوجوانان توصيه می کنند با 
استفاده از قطره های استريل عالئم و نشانه های چشمی 
اعتياد مانند قرم��زی، آبريزش و انبس��اط يا انقباض 
مردمك ها را پنهان کنند. همچنين اگر فرزندتان بيش 
از حد و به طرز بی س��ابقه ای از دهان شويه ها استفاده 
می کن��د يا روزی يك شيش��ه ادکلن روی خود خالی 
می کن��د، باي��د وی را تحت نظر گرف��ت. البته اگر دو 
مورد اخير بدون بروز تغييرات جس��می که قبال ذکر 
شد باشد ممکن است وی دچار بحران عاطفی، کمبود 
اعتماد به نفس يا حتی عش��ق های خيالی شده باشد. 
نوجوانان بس��يار حساس هس��تند و هيچ انتقادی را 
ب��ه راحتی قبول نمی کنند، مثال کافی اس��ت در يك 
مدرس��ه يکی از دوستانش به شوخی يا جدی جلوی 
ساير همکالس��ی هايش از بوی بد دهان وی گاليه يا 
وی را مس��خره کرده باش��د؛ از همان روز وی مصرف 
انواع دهان شويه ها، آدامس و خوشبو کننده های دهان 
را در دس��تور کار خود قرار می دهد. با اين وجود نبايد 
فراموش کنيم که استرس و نگرانی های به ظاهر ساده 
دوران نوجوانی )اگر به موقع حل نشوند( می توانند راه 

را به سوی اعتياد هموار کنند. 

تغيير رفتار و احساسات
معم��وال خل��ق و خ��وی اف��راد در زمان 
س��وءمصرف يا اعتياد به مواد دچارتغييرات اساس��ی 
می ش��ود؛ تغييرات��ی مانن��د بدخلقی و ترش��رويی، 
افس��ردگی، پرخاش��گری و خش��ونت، حساس��يت 
بي��ش از ح��د، دروغگويی، پنه��ان کاری و خنديدن 
يا قهقهه زدن های بی موقع و بدون دليل مش��خص. 
اگ��ر فرزندتان را خوب بشناس��يد، تغييرات نامبرده 
بالفاصله توجه ش��ما را جلب خواهند ک��رد، اما اگر 

نشانه های
اعتیاد در نوجوانان
عالئم و نشانه های اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان را می توان به 
دو گروه اصلی »درون خانه« و »بیرون از خانه« طبقه بندی کرد. در 
این نوشته، با عالئم درون خانه آشنا می شویم.

 عالئم و نشانه های اعتیاد فرزند مان به مواد مخدر و روان گردان کدامند؟
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جزء آن دس��ته از والدينی هستيد که شغل و جايگاه 
اجتماعی ت��ان فرص��ت چندانی برای ب��ودن در کنار 
خانواده به خصوص فرزندانت��ان باقی نمی گذارد، در 
نتيجه چندان با خصوصيات رفتاری آنها آشنا نيستيد 
يا تصور می کنيد آنها را خوب می شناسيد و متاسفانه 
زمان��ی به اصل ماجرا پی می بريد که ديگر کار از کار 

گذشته است. 
 پنهان کاری، دروغگويی و فريب والدين از مهم ترين 
تغييرات خلق��ی در نوجوانان در ص��ورت اعتياد يا 
س��وءمصرف مواد هس��تند، زيرا ي��ك حس عذاب 
وج��دان، ت��رس از لو رفتن يا گير افت��ادن، ترس از 
تنبيه ش��دن يا حتی زندان و مواردی از اين دست، 
باعث می ش��وند تا نوجوانان نهاي��ت دقت را به کار 
بگيرند و تمام کارهايشان را با احتياط و مخفی کاری 
پيش ببرند. با گذش��ت زمان، آنها کم کم دچار يك 
وسواس ذهنی شده و حتی کارهای عادی و روزمره 
خودش��ان را هم ب��ه صورت مخف��ی و پنهان انجام 
می دهن��د و در صورت مواجه ش��دن با هر مش��کل 
کوچکی واکنش های خشونت آميز و پرخاشگرانه از 

خود بروز می دهند. 

عدم تمرکز 
 اگ��ر فرزندتان مدتی اس��ت قدرت تمرکز 
خود را از دس��ت داده است، نمی تواند کارهای عادی و 
روزمره خود را مثل هميشه انجام دهد و دچار يك نوع 
گيجی و حواس پرتی شده است، سعی کنيد دريابيد آيا 
به تازگی در زندگی وی مشکالت حادی مانند بحران 
در مدرس��ه يا مسائلی از اين قبيل پيش آمده است يا 
خير. اگر اي��ن جواب منفی ب��ود، در مرحله بعدی با 
يك پزشك متخصص مشورت کنيد تا احتمال وجود 
بيماری های مغزی يا عصبی مورد بررسی قرار بگيرد، 
س��پس اگر نتيجه همه آزمايش ها طبيعی بود، آنگاه 

احتمال اعتياد يا سوء مصرف مواد پررنگ تر می شود.

خودداری از روبه رو شدن با والدين  
اگر فرزندتان سعی می کند از روبه رو شدن 
با شما يا هر يك از اعضای خانواده اجتناب کند و پس 
از برگش��ت به خانه بالفاصله به اتاقش يا دستش��ويی 
و حم��ام می رود يا حتی از ش��ام خ��وردن با اعضای 
خانواده خودداری می کند، کامال به هوش باشيد. البته 
احتمال اين که رفتار وی تنها واکنش��ی به مش��کالت 
معمول نوجوانان باشد زياد است، ولی اگر وی تاکنون 
عادت داشته است تمام مشکالتش را برای شما بازگو 
کند و ش��ما را در جريان همه کاره��ای خود بگذارد، 

ول��ی ناگهان تغيي��ر رويه 
داده است و سعی می کند 
کمتر با شما ارتباط برقرار 
کند، از کنار اين ماجرا به 
راحتی عبور نکنيد، زيرا 
ممکن است فرزندتان در 
دام اعتياد يا سوءمصرف 

مواد افتاده باشد.  

داشتن رفتارهای مشكوک 
رفتارهای مش��کوک فرزندت��ان را جدی 
بگيريد؛ مثال: »اگر برای پاسخ دادن تلفن همراهش از 
اتاق خارج می شود، وقتی سر زده به اتاقش می رويد، 
بالفاصل��ه رايانه اش را خاموش می کند، ديرتر از حد 
معمول به خانه بر می گردد يا تمايل دارد بيش��تر از 
خانه بيرون برود و در پاس��خ سؤال شما که با کی و 
کجا می رود، جواب سرباال يا نه چندان قانع کننده ای 
می دهد و مواردی از اين دس��ت«. هر فردی در سن 
نوجوانی می خواهد هويت خود را به عنوان يك فرد 
مستقل به اطرافيانش ثابت کند و تصور می کند ديگر 
کودک نيست و نبايد برای کارهايش به کسی جواب 
پس بدهد، بنابراين ممکن اس��ت اي��ن رفتارها تنها 
ناش��ی از همين طرز تفکر رايج اين سن باشد، اما به 
دليل اهميت و حساس��يت موضوع نمی توان ريسك 
ک��رد، به همين دليل اگر رفتار فرزندتان غيرعادی و 
مشکوک شده اس��ت، آن را بی اهميت تلقی نکنيد و 
س��عی کنيد بدون جلب توجه وی، دليل اين تغيير 

رفتار را دريابيد.

گم شدن داروهای مسكن
از قفسه داروها 

خودت��ان هفت��ه پيش چهار بس��ته داروی مس��کن 
خريده اي��د، ول��ی اکنون تنها دو بس��ته در قفس��ه 
داروها موجود است و بقيه اعضای خانواده هم اظهار 
بی اطالعی می کنند. در وهله نخس��ت ممکن اس��ت 
تصور کنيد شايد در شمارش بسته ها اشتباه کرده ايد 
يا آنها را در داروخانه جا گذاش��ته ايد؛ اگر اين ماجرا 
ادامه پيدا کرد، اين بار به تعداد مش��خصی مس��کن 
خريداری کنيد و آنها را در جای هميشگی بگذاريد، 
سپس آنجا را به طور نامحسوس تحت نظر بگيريد تا 
متوجه ش��ويد چه کسی بدون اجازه آنها را از قفسه 
داروه��ا بر می دارد. اگر فرزندت��ان عامل اصلی تمام 
اين ماجراست، آن گاه احتمال سوءمصرف يا اعتياد 

به مواد فرزندتان پررنگ تر می شود.
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به همراه داشتن وسایل 
مصرف مواد  

اصلی ترین و غیرقابل 
انکارترین نشانه اعتیاد، به 

همراه داشتن وسایل مصرف 
مواد است. البته یادتان باشد 
که قرص های روان گردان یا 

مواد صنعتی جدید، برای 
مصرف نیاز به وسایل خاصی 

ندارند.

استشمام بوی 
نامتعارف از لباس ها

به مش��ام رس��يدن بوی سيگار 
يا مواد مخ��در )البته اگر با بوی 
مواد آش��نايی نداري��د، هر بوی 
غيرمتع��ارف و جدي��دی ک��ه 
تاکنون س��ابقه نداش��ته است، 
می تواند هشدار دهنده باشد( از 
لباس های فرزندتان می تواند يکی 
از نشانه های اصلی سوءمصرف يا 
اعتياد وی باشد. البته قرص های 
روان گ��ردان و م��واد صنعتی و 
ش��يميايی جديد ب��و ندارند و از 
اين طريق نمی توان به اعتياد پی 
برد، بنابراين بايد به ساير عالئم و 

نشانه ها توجه کرد.



با توجه به تأثیری که پدیده اعتیاد روی جنبه های 
مختلف زندگی خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
می گذارد باید به این پدیده به عنوان یک بیماری نگاه کنیم، 
با این دید برخورد مناسبی با نوجوانی که مشکوک به 
اعتیاد است، خواهیم داشت. گفتگو در مورد حل این معضل 
می تواند نقش به سزایی در رفتار نوجوانی که به سمت مواد 
مخدر و روان گردان گرایش پیدا کرده است، داشته باشد. در 
این جا قصد داریم در مورد گفتگو با فرزندان در مورد حل 
مساله پیش آمده، صحبت کنیم.

برخورد مناسب
با مسأله اعتیاد

م��ا در زندگی روزمره خود به طور مداوم در حال حل 
مساله هس��تيم. بعضي از اين مسايل ساده هستند و 
به راحتي حل و فصل مي شوند، ولی برخی ديگر نياز 
به تفکر و دقت بيش��تری دارند. مس��ائل مهم زندگی 
چنان چه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ايجاد 
می کنند و در نهايت س��المت را ب��ه خطر می اندازند. 
تفکر در مورد مش��کالت ما را قادر می سازد تا به طور 
موثرتری مس��ائل پيش آمده را حل کنيم. به خصوص 
زمانی که مش��کوک به اعتياد فرزندمان شده ايم، اين 
موضوع اهميت بيشتری پيدا می کند. به طور کلی حل 

چنين مساله ای اجزايی دارد که عبارتند از:
• تش��خيص عوامل اصلي به وجود آورنده مش��کل و 

ارزيابی دقيق آنها
• درخواست کمك 

• مصالحه )برای حل تعارض(
• آشنايی با مراکز ذيصالح برای حل مشکل

پژوهش های بی شماری در سطح جهان نشان داده اند، 
ضعف يا ناتوانی در مهارت حل مس��اله با مشکالت و 
مسائل مهم بهداشتی و اجتماعی مرتبط است برخی از 
اين مسائل عباتند از خودکشی، اعتياد، بی بندو باری، 
ابتال به ايدز و بزهکاری. هرچه فرد توانايی بيشتری در 
حل مساله داشته باشد، به همان اندازه در زندگی خود 

موفق تر و س��الم تر خواهد بود. توانايي روبه رو شدن با 
مشکالت به افراد کمك می کند تا به صورت منطقی و 
منظم به حل مسائل و مشکالت بپردازند. براي مواجه 

شدن با مشکالت بايد به نکات زير توجه کرد.

رويكرد صحيح نسبت به مساله 
برخی افراد زمانی که با مشکل يا مساله اي مواجه 
می ش��وند، شروع به سرزنش ديگران می کنند معموال 

اين افراد اعتقاد دارند که:
• انسان قوی در زندگی دچار مشکل نمی شود.

• روبه رو ش��دن با مش��کالت نش��ان دهنده ضعف و 
ناتوانی است.

• اگر انس��ان در زندگی درست عمل کند، هيچ گاه در 
زندگی خود با مشکالت روبه رو نمی شود.

• اگر مشکلی وجود دارد حتما مقصری هم وجود دارد 
و بايد مقصر را پيدا و تنبيه کرد. 

• بعضی از مشکالت در زندگی را نمی توان حل کرد.

نكته
نکته مهم اين است که همه باورهای باال اشتباه 
هستند و باعث می شوند فرايند حل مساله از همان 
ابتدا به بيراهه برود. در فرايند حل مساله اولين قدم آن 
است که نگرش درستی به مساله داشته باشيم، يعنی 
با خود بگوييم روبه رو شدن با مساله در زندگی امری 
طبيعی است و ممکن اس��ت  هر خانواده ای با اعتياد 
فرزندانش مواجه شود، مهم اين است که چطور با اين 

مشکل روبه رو شويم تا بتوانيم مشکل را حل کنيم.

تعريف دقيق مساله
يکی ديگر از مراحل مهم حل مساله که گاهی مورد 
غفلت قرار می گيرد، مرحله تعريف دقيق مساله است. در 
واقع تا صورت مس��اله به درستی روشن و آشکار نباشد، 
نمی توان آن را حل کرد. بيان کلی مش��کالت به صورت 
مبهم و کلی برای حل مساله کافی نيست، بلکه بايد دقيق 
مشخص کرد که مشکل چيس��ت و چرا به وجود آمده 

است در واقع بايد مشکل يا مساله را تعريف کنيم.

پيدا کردن راه حل های متعدد و فراوان
در اي��ن مرحله والدين باي��د تالش کنند تا 
برای مس��اله، راه حل های متعددی پيدا کنند. هرچه 
والدين اطالعات بيشتر و متنوع تري در رابطه با مشکل 
به وجود آمده به دس��ت آورند، راه حل های بيشتری به 
ذهن شان می رس��د. يکی از منابع اطالعاتي می تواند 

 روبه رو شدن با احتمال اعتیاد فرزندان
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برای پیشگیری اولیه از 
اعتیاد:

1- با فرزند خود صریح 
و رک صحبت کنید، فرزند 

شما در این سن تحمل 
صراحت را دارد. 

2- موضع خود را 
مشخص کنید و نظر خود 

را در مورد اعتیاد بیان کنید 
و در برخورد با او منطقی 

باشید. 
3- گاهی خودتان را جای 

او بگذارید و از دید او به 
مسائل نگاه کنید. 

4- در خانواده قوانینی 
مشخص وضع کنید و برای 

سرپیچی از آنها مجازاتی 
را تعیین کنید، مجازات ها 

را منطقی و در حد معمول 
انتخاب کنید.

5- سعی کنید به 
حرف های فرزندتان گوش 
کنید و به او اجازه صحبت 

بدهید.

اف��راد متخصص و با تجربه در اين زمينه باش��ند. اگر 
در مورد اين مساله اطالعات کافی نداريد با مراجعه به 

مرکز مشاوره از راهنمايی آنها استفاده کنيد. 

ارزيابی و انتخاب راه حل
بعد از اين ک��ه والدين راه حل هاي��ی در مورد 
مساله به دست آوردند، بايد با استفاده از تفکر انتقادي، 
آنها را ارزيابی کنند. مهم است اين راه حل ها بررسی و 
سنجيده ش��وند و والدين قبل از انجام آن، پيامدهای 

اقدامات خود را ارزيابی کنند.

اجرای راه حل
بعد از انتخاب بهترين راه حل، مراحل اجرای 
آن بايد روش��ن ش��ود. راه حل ها را برای حل مساله به 
ترتي��ب اولويت بايد اجرا کرد. اگر با اس��تفاده از يك 
راه حل مشکل برطرف نشد، نبايد نااميد شد، بلکه بايد 

راه حل های ديگري را نيز امتحان کرد. 
نحوه برخورد با نوجوان

مشكوک به اعتياد

 احساسات خود را کنترل کنيد
 سعی کنيد با آرامش و احساس محبت با فرزندتان به 
گفتگو بپردازيد. حس عصبانيت خود را کنترل کنيد، 
در غير اين صورت ش��رايط وخيم تر می ش��ود. زمانی 
که نوجوان تان از مواد مخدر اس��تفاده کرده اس��ت با او 
وارد صحبت و جر و بحث نش��ويد. در زمان عصبانيت  
از تهديدهای غيرممکن پرهيز کنيد، چراکه اين گونه 
تهديده��ا غيرواقعی و آزاردهنده هس��تند، همچنين 
پس از مدتی احترام متقابل ت��ان را از بين می برند. به 
فرزندتان بگوييد که مايليد به او کمك کنيد و معموال 
اولين قدم برای کمك به او پيدا کردن يك مشاور است. 
البته ممکن است اولين جلسه مشاوره تنها با خود شما 
انجام ش��ود. به نوجوانتان بگوييد دوستش داريد بدون 
آن که سعي در نصيحت کردن او داشته باشيد. محدوده 
کمك های خود را به او مشخص کنيد و بگوييد حاضريد 

چه کارهايی را انجام دهيد و چه کارهايی را نه.

تنها به چشمان خود اعتماد کنيد، نه 
آن چه فرزندتان ادعا می کند

 نفی کردن مش��کل اعتياد جزيی از اعتياد به حس��اب 
می آيد. تصور نکنيد فرزندتان به تنهايی قادر است مقدار 
مصرف��ش را پايين بياورد و يا به ش��کل منطقی با اين 

مساله برخورد کند. اين بيماری با منطق 
کامال در تضاد است )شخص معتاد اول به 

خودش دروغ می گويد بعد به ديگران(.
صحبت خود را تنها به واقعيت ها و شرايط 
موجود محدود کنيد. وقت و انرژی تان را 
صرف پيدا کردن اين که چه کس��ی او را 
تش��ويق به اين عمل کرده اس��ت و يا چه 
کسانی مواد در اختيار او گذاشته اند، نکنيد. 
خود را مس��وول بيماری نوجوانتان ندانيد و 
هرگز چنين فکری را به خود راه ندهيد که 
اگر من پدر و يا مادر خوبی بودم چنين اتفاقی 
برای فرزندم پيش نمی آمد. اين گونه مسائل 
تنها مسائل جانبی هستند، مساله اساسی اين 
است که فرزندتان در حال حاضر مشکوک به 

اعتياد است و احتياج به کمك دارد.
 

هرچه سريع تر در جستجوی گرفتن 
کمک های صحيح باشيد 

مش��کل را پنهان نکنيد، هرچه به زمان مخفی کردن 
مشکل اضافه شود به وضعيت فرد و در نتيجه ساختار 
خانواده لطمه بيش��تری وارد می ش��ود. از افرادی که 
خود مبتال به بيماری اعتياد هستند نصيحت نپذيريد 
و فرزندتان را نصيحت نکنيد، زيرا اين گفتگوها فقط 
عصبانيت و ش��رم او را بر می انگيزند و هر دو طرف را 

آزار می دهند.
حتی اگ��ر فرزندتان مايل به کمك گرفتن از مش��اور 
نيست، ش��ما برای کنترل احساسات خود و يادگيری 
ش��يوه عکس العمل مناس��ب به مراکز مشاوره مراجعه 
کنيد. اعتياد يك بيماری فردی نيست بلکه يك بيماری 
خانوادگی است که تاثيرات منفی خود را بر روی تمامی 
افراد خانواده به جا می گذارد. بسياری از والدين به خاطر 
حفظ آبرو و ش��رمی که احساس می کنند تمايل دارند 
اين مساله را  خصوصی نگه دارند، ولی بسيار مهم است 
ک��ه اين بيماری از خفا بيرون بيايد و نوجوان بداند که 
خانواده اش از اعتياد او آگاه هستند و حاضرند براي ترک 

اعتيادش از او پشتيباني کنند. 
در جلس��ات مشاوره مهم اس��ت که والدين در مورد 
رفتاره��ای نامس��اعدی ک��ه از فرزندش��ان ديده اند، 
صحبت کنند. مش��اور يا روانشناس معموال سواالتی 
در رابط��ه با مق��دار مصرف، دفعات اس��تفاده، مکان 
اس��تفاده، روش استفاده و پيامدهايی که نوجوان در 
دوران اعتي��اد با آنها روبه رو ش��ده می کند تا از اين 

طريق اطالعات الزم را به دست آورد.
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ويژگي هاي والدين حرفه اي در عصر حاضر 

در عصر کنون��ي نيازمند والدي��ن مقتدر،  حرفه ای و توانا )نه مستبد( با صالحيت هاي 1
ذهن��ي و اخالقی ب��راي تربي��ت فرزندان 
هس��تيم به گونه اي که از هرگونه آزمايش و خطا در 
پرورش فرزندان خودداري نموده و به طور مستمر بر 
موضوع��ات اخالقي و رفتاري فرزن��دان خود نظارت 
نمايند. چني��ن والديني، تربيت فرزندان خود را تنها 
به مدرس��ه، جامعه يا گذش��ت زمان نسپرده بلکه با 
دوري از هرگون��ه تعارض در نحوه تربيت فرزندان، با 
مش��ارکت، هماهنگي و هم فکري مستمر نسبت به 

تربيت آنان مبادرت می ورزند. 
والدين  مي بايس��ت با ايجاد ميکروس��کوپ  ذهن��ي در من��زل نس��بت به شناس��ايي 2
باکتري ه��اي ذهن��ي فرزندان خ��ود اقدام 
نماين��د. به عبارتي مي توان گفت فرزنداني که داراي 
ش��خصيت س��تيزه جو، لجباز، پنهان کار، انزواطلب، 
پوچ گ��را،  مس��ئوليت ناپذير،  مضط��رب،  دروغگ��و، 
خودکم بي��ن، باعزت نفس و اعتم��اد به نفس پايين، 
خودش��يفته و کنجکاو هستند به راحتي وارد ميدان 
خطر آس��يب هاي اجتماعي مي شوند. بنابراين تالش 
والدين مي بايست بر اين اس��تقرار يابد که فرزنداني 
تربي��ت نمايند که براي خود و ديگ��ران ارزش قائل 

بوده و از سالمت روان مطلوبي برخوردار باشند. 
حضور فيزيکي، رواني و عاطفي والدين در  من��زل، نقش بس��زايي در ام��ر کنترل و 3
نظ��ارت غيرمس��تقيم بر رفت��ار فرزندان 

داش��ته و از زمينه ه��اي انح��راف احتمال��ي آن��ان 
جلوگيري خواهد نمود. 

والدين مي بايس��ت فض��اي داخل منزل را  شاداب، بانشاط و برانگيزاننده نموده و از هر 4
گونه سکوت زياد و محيط سرد و طردکننده 
فضاي منزل، چهره خش��ك، خشن و بدون محبت، 
روابط غيردوس��تانه، مقايس��ه فرزندان ب��ا ديگران، 
تبعي��ض، وعده ه��اي غيرعمل��ي، درگي��ري، نزاع و 
س��روصداي زياد، س��رزنش، اهانت، ت��رس، رعب و 
وحش��ت، مجادله و قهرهاي م��داوم، تحکم، تحقير، 
تهديد، کنترل هاي پليسي و روش هاي خصمانه که 
همانند ضربه چکش به شخصيت فرزندان، ضربه هاي 
مهل��ك وارد مي کنند، جلوگيري نمايند. زيرا فضاي 
نامطلوب و متش��نج درون منزل س��بب اس��ترس، 
اضطراب و دردهاي عاطفي فرزندان گرديده و زمينه 
بي اعتمادي، رازداري هاي خطرناک، پنهان کاري هاي 
رفتاري، فاصله فيزيکي)فرار از منزل( عاطفي، رواني 
و فک��ري فرزندان را فراهم نم��وده و بدين ترتيب با 
خاموش شدن موتورهاي ذهني فرزندان، ارتباط آنان 
با افراد نامناس��ب ک��ه آرام��ش )کاذب( را از طريق 
مصرف سيگار، قليان، مواد مخدر، پارتي هاي شبانه و 
ديدن فيلم ه��اي خالف اخالق ب��راي فرزندان مهيا 
نموده، به صورت پنهاني برقرار خواهد شد، ضمن آن 
که نرمش محض و بي تفاوتي و تسليم در قبال کليه 
رفتار هاي فرزندان زمينه ساز گستاخي و انحراف آنان 

خواهد شد. 
ايجاد تحرک از طريق بازي هاي دسته جمعي  والدين با فرزن��دان در منزل، پياده روي و ... 5
ضمن غني س��ازي اوقات فراغ��ت فرزندان، 
سبب خواهد شد از سکون آنان به ويژه نشستن مداوم 
پاي اينترنت و َسفر مجازي شان به سايت هاي نامناسب 
جهاني جلوگيري شود. بايد باور داشته باشيم امروزه، 
جهان از طريق صفحه کليد رايانه، بر نوک ده انگشت 
فرزندان ما قرار گرفته و آنان با موج سواري و کنجکاوي 
در س��ايت ها به جس��تجوي موضوع��ات مي پردازند. 
متأسفانه فقدان برنامه هاي متنوع در منزل، موجبات 
گرايش آنان را به اعتياد نوين اينترنتي فراهم ساخته 
است، ضمن آن که بايد يادآور شد برخي از سايت ها با 
ارائه باورهاي غلط به نوجوانان از جمله اينکه ]مصرف 
مواد صنعتي س��بب افزايش قواي جنس��ي، افزايش 
تمرک��ز، آرامش، خالقي��ت، ايجاد ان��رژي مضاعف و 
الغري گردي��ده و اعتيادآور نيس��ت[، ب��ه دنبال آن 
هس��تند تا زمينه گرايش آنها را به مصرف انواع مواد 

جديد فراهم سازند. 

والدین حرفه اي؛ 
نیاز جامعه امروز  

در عصر حاضر، نیازمند پرورش فرزنداني توانمند هستیم تا با کسب 
مهارت هاي الزم، شیوه زیستن، خوب زیستن و با هم زیستن را فراگرفته و 
توان مقابله با امواج متالطم آسیب هاي متفاوت را داشته باشند اما قبل از 
هر چیز باید والدیني حرفه اي و ماهر داشته باشیم.

 چگونه خانواده ای مقاوم در برابر اعتیاد بسازیم؟
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والدين  مي بايس��ت از هرگون��ه گفتمان به  صورت »بايد و نبايد و ... « که همواره مورد 6
اعت��راض فرزن��دان  ب��وده و آن را نوع��ي 
حرف هاي تکراري قلمداد مي نمايند، پرهيز نموده و 
با تقويت قوه عقل و نيز با عمل و رفتار سالم خود از 
جمل��ه عدم مصرف س��يگار، قليان، ال��کل، مواد و ... 

الگوي مناسبي براي فرزندان شان باشند. 
دوري از هرگونه قوانين انضباطي نامناسب  و پرهي��ز از س��خت گيري و ب��ه جاي آن 7
تعيين قوانين ش��فاف و روشن در منزل با 
مش��ارکت فرزندان و تبيين حدود انتظ��ار در موارد 
مختل��ف براي آن��ان از جمله ]س��اعت رفت و آمد و 
برگش��ت به منزل، نحوه هزينه نمودن پول توجيبي، 
عدم اس��تعمال س��يگار و قليان )بعنوان دروازه هاي 
ورود به موادمخدر( ، ميزان زمان استفاده از اينترنت 
و ...[ نقش بسزايي در مصون  ماندن فرزندان از گزند 
آس��يب هاي اجتماعي دارد. ذکر اي��ن نکته ضروري 
اس��ت ک��ه رايانه مي بايس��ت در اتاق نش��يمن و در 
مع��رض ديد والدين قرار گرفته و در زمان اس��تفاده 
توس��ط فرزندان، پدر يا مادر نيز در کنار آنان حضور 
فيزيکي داش��ته باشند تا زمينه آس��يب پذيري آنها 

کاهش يابد. 
والدين مي بايس��ت ضمن آگاهي از اسامي  ان��واع مواد مخ��در و نيز م��واد صنعتي و 8
ش��يميايي رايج در محله س��کونت، روش 
مص��رف، آثار مص��رف به لحاظ جس��ماني، رواني و 
اجتماعي، و نيز اطالع از س��اير انحرافات و مفاس��د 
اجتماعي، به تناسب سن تقويمي، شخصيتي و نياز 
فرزندان، به طور مس��تمر و آرام آگاهي هاي الزم از 
پيامدهاي جسماني، رواني و اجتماعي مواد اعتيادآور 
را به فرزندان داده و با پرهيز از ايجاد هرگونه ديوار 
آهني بين خود و فرزندان، با برقراري ارتباط کالمي 
و غيرکالمي مناسب نس��بت به مقتدرسازي ذهني 
آنه��ا در مقابله با انحرافات و آس��يب هاي اجتماعي 
مب��ادرت ورزند تا فرزندان ش��ان با داش��تن دانش 
کافي، نگرش  خود نسبت به تجربه يا مصرف تفنني 
اينگونه م��واد يا ديگر انحرافات برش��مرده را تغيير 
دهند و شاهد رفتارهاي سالم و عاري از مصرف مواد 

اعتيادآور آنها باشيم. 
ارتباط صميمي و مستمر والدين با متوليان  مراکز آموزشي فرزندان و آگاهي از هرگونه 9
تغيي��ر احتمال��ي اع��م از اف��ت تحصيلي، 
غيبت ه��اي مک��رر در کالس درس، انزواطلبي، بروز 
رفتارهاي پرخاشگرانه و يا رفتارهاي مشکوک، سبب 

خواهد ش��د ضمن علت يابي از انحراف فرزندان خود 
جلوگيري نماييد. 

والدي��ن در زم��ان انتقادک��ردن ب��ه  فرزندان، مي بايست رفتار خاص آنها 10
را م��ورد نقد قرار داده و به دور از هر 
گونه مچ گيري يا زير س��وال ب��ردن کليه رفتارهاي 
فرزندان، از درهم ريختن ش��الوده عزت نفس)خود 
ارزش��مندي( آن��ان خ��ودداري نم��وده و هم��واره 
توجه شان را به کارهاي مثبت فرزندان خود متمرکز 
نمايند تا سبب تقويت رفتارهاي مثبت آنها گردند. 
والدين مي بايست در خصوص دوستان  فرزندان ش��ان، آگاهي کامل داشته و 11
سعي نمايند با والدين دوستان فرزند 
خ��ود ارتباط برقرار کرده و در صورت بروز رفتارهاي 
نامناس��ب، به ط��ور جمعي با هم مش��ورت نموده و 

تصميم مناسب را اتخاذ نمايند. 
والدي��ن  مي بايس��ت ب��ا تس��لط بر  زندگي 12 برنامه  زندگ��ي،  مهارت هاي 
براي زندگي کردن داش��ته باشند و 
هم زمان نيز ب��ا مجهز نمودن خود به دانش کافي 
ب��ه منظور دس��ت و پنجه نرم کردن ب��ا معماهاي 
زندگي و با تهيه لنزه��اي متفاوت براي مواجهه با 
عص��ر پيچيده امروز، نس��بت ب��ه تعليم روش هاي 
گوناگون به فرزندان شان مبادرت ورزند تا با ايجاد 
کمربن��د ايمن��ي براي آن��ان در زم��ان حضور در 
جامع��ه پُر ازدحام ام��روز آن هم ب��ا فرهنگ هاي 
متفاوت، آس��يب هاي متنوع و ...، توانايي مقابله با 
مس��ائل، مش��کالت و انحرافات اجتماعي را داشته 

باشند. 
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باید توجه داشته
باشید که:

توسعه معنویت در فضاي 
منزل توسط والدین از 

جمله صداقت، عامل 
بودن به گفته ها، تفاهم، 

مهرباني، همدلي، عدم ریا 
و ظاهرسازي و نیز تقویت 

رفتارهاي مذهبي یعني 
انجام واجبات )نماز و ...( 

و ترک محرمات)کسب 
رزق حرام و ...( و تشویق 

فرزندان به این گونه 
اعمال، گام هاي مهمي 
براي مصون سازي و 

واکسینه نمودن آنان از 
ورود به گردونه آسیب هاي 

اجتماعي خواهد بود. 



1نقش عوامل خطر فردي در 
گرایش نوجوانان به 

سوءمصرف مواد مخدر و 
روان گردان چیست؟

پژوهش ها نش��ان مي دهند وقت��ي  کودکان  
در خانواده هاي  داراي  س��ابقه  اعتياد، دزدي 
ي��ا رفتاره��اي مجرمان��ه به  دني��ا مي آيند و 
تربيت  مي ش��وند، اين  خطر ک��ه  آنها هم  به  
مش��کالت  ناشي  از مصرف  مشروبات  الکلي  و 
مواد مخدر يا بزهکاري دچار ش��وند، افزايش  
مي يابد. مثاًل بزرگ  ش��دن  در خانواده اي  که  
يك  عضو آن معتاد  اس��ت ، خطر سوءمصرف  
را چ��ه  ب��راي  پس��ران  و چه  ب��راي  دختران  

افزايش مي دهد.

مصرف استروئیدها، چه  2
عالیمی را به همراه دارد؟

شامل  استروئيدها  مصرف  عالئم 
افزايش وزن و حجم عضالت )به ويژه هنگامي 
که در برنامه هاي پرورش اندام استفاده شود(، 
پرخاش��گري و خش��ونت، ب��ه وج��ود آمدن 
لکه ه��اي بنفش ي��ا قرمز روي پوس��ت بدن، 
مت��ورم ش��دن رو و کف پا و کوچك ش��دن 
پاها، لرزش، تيرگي بدون دليل پوست و بوي 

ناخوشايند دايمي دهان مي باشد.

خطراتی که مصرف  2
استروئیدهادارد کدامند؟

بافتی،  افزاي��ش خط��ر آس��يب 
مش��کالت قلبي- عروقي، تپش قلب نامنظم، 
افزايش فش��ار خون، کم خون��ي، خون ريزي 
بيني، رشد غيرعادي در نوجوانان و کودکان، 
مش��کالت کب��دي، کليه و پروس��تات، خطر 
سرطان، مشکالت گوارش��ی، تهوع، استفراغ 

و نازائي

آدامس ها و  4
خوش بوکننده های 

»پان پراگ« چیستند؟ آیا 
ضرری دارند؟

آدامس ها و خوش بوکننده های پان پراگ، هر 
چن��د اين بار با اس��م زيب��ا و فريب دهنده ای 
وارد بازار کشور ما شده است، اما در حقيقت 
ترکيبی ش��بيه همان م��اده مخدر ناس دارد. 
نيکوتين موجود در آن از طريق مخاط دهان 
جذب و باعث بدرنگ ش��دن دندان ها شده و 
به مغز آسيب می رساند و باعث سرطان دهان 

و حنجره می شود.
مهم تري��ن عارضه اين ماده ايجاد وابس��تگی 
و اعتي��اد ب��ه آن و تمايل فرد به اس��تفاده از 

موادمخدر قوی تر می باشد. 

5تاثیرپذیري فرزندان از 
والدین چه نقشي در گرایش 

یا عدم گرایش آنها به مواد 
مخدر دارد؟

والدي��ن از مهمتري��ن اف��رادی هس��تند که 
فرزن��دان از روی آنها الگوب��رداری می کنند. 
عقيده آنه��ا در مورد مواد مخدر مس��تقيما 
روی فرزندانش��ان تاثير می گ��ذارد. نوجوانی 
که تصميم می گيرد هيچ گاه در زندگی خود 
از مش��روبات الکلی و يا مواد مخدر استفاده 
نکن��د، در واقع اي��ن تصميم او به سيس��تم 
ارزش��ی موجود در خانواده اش مرتبط است. 
والدين وظيفه دارند به فرزندان خود توضيح 
دهن��د که چرا يك ن��وع روش خاصی را در 
زندگی شان در پيش گرفته اند و انتخاب هايی 
که در حال حاضر در زندگی انجام می دهند 
چگونه می توانند در آينده آنها تاثير بگذارند. 
والدين باي��د با قاطعيت زمان��ی که صحبت 
از م��واد مخربی مانند الکل، تنباکو و س��اير 
مواد مخ��در به ميان می آيد، موضعش��ان را 

ب��ه طور قطع��ی در برابر چنين مس��ائلی به 
فرزندانش��ان بگويند. اگ��ر در برخورد با اين 
مسائل با قطعيت برخورد نکنيد، فرزندانتان 
تمايل به استفاده از مواد مخدر و روان گردان 

پيدا می کنند. 

6با دیدن چه عالئمی در 
فرزند نوجوانم، باید نگران 
گرایش او به مصرف مواد 

مخدر یا روان گردان ها شوم؟
- تغيير در برنامه های عادی روزمره

- مانند خوردن و خوابيدن
- تغيير شرايط جسمانی

- مصرف بيش از حد قطره اس��تريل چشمی، 
دهان شويه و ادکلن يا اسپری خوشبوکننده

- تغيير رفتار و احساسات
- عدم تمرکز

- خودداری از روبه رو شدن با والدين 
- داشتن رفتارهای مشکوک

- گم شدن داروهای مسکن از قفسه داروها
- استشمام بوی نامتعارف از لباس ها

و  به همراه داشتن وسايل مصرف مواد  

7برای پیشگیری اولیه از 
اعتیاد، چه نکاتی را باید در 

تربیت فرزند نوجوانمان 
رعایت کنیم ؟

1- ب��ا فرزند خود صريح و رک صحبت کنيد، 
فرزند ش��ما در اين س��ن تحم��ل صراحت را 

دارد. 
2- موضع خود را مش��خص کنيد و نظر خود 
را در م��ورد اعتياد بيان کنيد و در برخورد با 

او منطقی باشيد. 
3- گاهی خودتان را جای او بگذاريد و از ديد 

او به مسائل نگاه کنيد. 
4- در خانواده قوانينی مش��خص وضع کنيد 
و برای س��رپيچی از آنه��ا مجازاتی را تعيين 
کني��د، مجازات ها را منطقی و در حد معمول 

انتخاب کنيد.
5- س��عی کنيد به حرف های فرزندتان گوش 

کنيد و به او اجازه صحبت بدهيد.

همیشه سواالتی در رابطه با اعتیاد یا سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان وجود دارد 
که ندانستن پاسخ آن ها، پدرها و مادرها را نگران می کند. در هر شماره از پیشگیری 

نوین، مهم ترین این سواالت و پاسخ های علمی به آن ها را خواهید خواند.

 پرسش و پاسخ های رایج
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 آزمون

15

 میزان موفقیت در پیشگیری 
از گرایش فرزندان به اعتیاد

این آزمون مشخص می کند که شما )به عنوان والدین( تا چه حد موفق شده اید 
فرزندان ت��ان را از ش��رایطی ک��ه باعث گرایش به س��مت مواد مخدر مي ش��وند 
حفاظ��ت کنید و در واقع از اعتیاد فرزندانتان پیش��گیري کنید. جلوی هرکدام 
از ش��رایطی که اجرا کرده اید عالمت بگذارید، سپس در انتها تعداد عالمت ها را 
بشمارید. هرچه این تعداد بیشتر باشد به این معناست که فرزندانتان کمتر در 

خطر گرایش به مصرف مواد مخدر قرار دارند.

تع��داد عالمت های را که زده اید بش��مارید، 
هرچ��ه تع��داد آنها بیش��تر باش��د، فرزند 
ش��ما بیش��تر در مع��رض خطر اعتی��اد یا 

سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان قرار دارد.

 آزمون

15

1) معيارهاى «خوب بودن» و «بد بودن» را 
به فرزندانمان ياد داده ايم. 

خير  بله  
2) به نوجوانمان آموخته ايم در برابر اجراى 
ــه و  مقررات و قوانين حاكم بر خانه، مدرس

اجتماع مسئول و هوشيار باشند. 
خير   بله  

ــعى كرده ايم الگوهاى رفتارى خوبى  3) س
براى فرزندان خود باشيم. 

خير  بله  
ــتن دارى و اعتماد  ــس، خويش ــزت نف 4) ع

به نفس فرزندانمان را تقويت كرده ايم. 
خير   بله  

5) ارتباط موثر و صميمانه اى با فرزندانمان 
برقرار كرده ايم. 

خير  بله  
ــاد كرده ايم  ــى براى آنها ايج 6) فرصت هاي
ــئوالنه درباره كارهاى روزانه خودش  تا مس

تصميم گيرى كنند.
خير  بله  

ــردگى،  افس ــاس  احس ــه  ب ــبت  نس  (7
ــى و انزواطلبى فرزند نوجوانمان  بى حوصلگ

حساس و هوشيار هستيم. 
خير  بله  

ــه فرزندانمان  ــاى اجتماع را ب 8) واقعيت ه
گوشزد مي كنيم.

خير  بله  
ــنديده اخالقى، رفتارهاى  9) ارزش هاى پس
ــب اجتماعى، انتظارات جامعه از يك  مناس
ــد و بالندگى نوجوان  ــوان، اهميت رش نوج
ــرفت اجتماعى كه در آن زندگى  براى پيش

مى كند را به آنها مي آموزيم.
خير  بله  

ــا  آنه ــه  ب را  ــي  زندگ ــاي  مهارت ه  (10
مي آموزيم.

خير  بله  

 ميزان موفقيت در پيشگيرى 
از گرايش فرزندان به اعتياد

اين آزمون مشخص مى كند كه شما (به عنوان والدين) تا چه حد موفق شده ايد 
ــوند  ــمت مواد مخدر مي ش ــه باعث گرايش به س ــرايطى ك ــان را از ش فرزندان ت
ــگيري كنيد. جلوى هركدام  ــت كنيد و در واقع از اعتياد فرزندانتان پيش حفاظ
ــرايطى كه اجرا كرده ايد عالمت بگذاريد، سپس در انتها تعداد عالمت ها را  از ش
بشماريد. هرچه اين تعداد بيشتر باشد به اين معناست كه فرزندانتان كمتر در 

خطر گرايش به مصرف مواد مخدر قرار دارند.

تعداد پاسخ هاى «خير» را بشماريد، هرچه 
ــتر باشد، فرزند شما بيشتر  تعداد آنها بيش
در معرض خطر اعتياد يا سوءمصرف مواد 

مخدر و روان گردان قرار دارد.



ویژه والدین دانش آموزان دبیرستانی
زیر نظر شورای سیاست گذاری کمیته علمی راهبردی پیشگیری از اعتیاد :

 پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر


