زیرنظرشورایسیاستگذاریکمیتهعلمیراهبردیپیشگیریازاعتیاد:

  پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش
  اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر

ویژهوالدیندانشآموزاندبیرستانی

شمارهپنجم

والدین گرامی ،پس از
مطالعه این ویژهنامه
قادر خواهید بود به
سئواالت زیر پاسخ
دهید:
• نقش عوامل خطر و
محافظ فردي در گرايش
نوجوانان به سوءمصرف
مواد مخدر و روانگردان
چيست؟

• استروییدهای آنابولیک
چیست و چه عوارضی
دارد؟
• تاثيرپذيري فرزندان
از والدين چه نقشي در
گرايش يا عدم گرايش
آنها به مواد مخدر دارد؟

• برای پیشگیری اولیه از
اعتیاد چه باید کرد؟
• عالئم و نشانههای
اعتیاد فرزندمان به مواد
مخدر و روانگردان
کدامند؟

• والدين چگونه باید
با احتمال اعتياد
فرزندانشان روبهرو
شوند؟

• والدین حرفهای چه
ویژگیهایی دارند؟

والدینتوانمندوحرفهای
حامیان اصلی فرزندان در برابر اعتیاد

به فرزندانتان بگویید دوستشان دارید و از این که ممکن است مواد مخدر
یا روانگردانها را مصرف کنند ،نگرانید .از فرزندانتان بخواهید در حل
مشکالت به شما کمک کنند .به حرفهای آنها گوش دهید.

سخن نخست

عواملخطرومحافظفردي

ل خطر مانند رفتارهای بزهکارانه ،فرار
ي از عوام 
بخش 
ف مواد مخدر ،در
از مدرسه ،خودکشی و سوءمصر 
ي با
ن و روابط اولي ه و 
ي يك نوجوا 
ي فرد 
ويژگيها 
ي شدهاند.
ن شناساي 
خانواده ،مدرس ه و گروه همساال 
ل
ي كننده احتما 
ن عوامل ،پيشبين 
ي از اي 
بسيار 
ل
ي در دوره نوجواني ه م هستند .در ادامه ،عوام 
بزهكار 
ن آنها در
ب بروز و تأثيرگذار بود 
ي را ب ه ترتي 
خطر فرد 
ن ذكر ميكنيم.
روند رشد نوجوانا 
سابق ه اعتياد در خانواد ه
ي
پژوهشها نشان ميدهند نوجواناني كه در خانوادهها 
ي سابق ه اعتياد ،دزدي يا رفتارهاي مجرمانه ب ه دنيا
دارا 
ن خطر ك ه آنها ه م ب ه
ت ميشوند ،اي 
ميآيند و تربي 
ي و مواد مخدر
ف مشروباتالكل 
ي از مصر 
ت ناش 
مشكال 
ش مييابد .مث ً
گ
ال بزر 
يا بزهكاري دچار شوند ،افزاي 
ي ك ه يكعضو آن معتا د است ،خطر
ن در خانوادها 
شد 
نو
ي پسرا 
ف مواد مخدر و روانگران را چ ه برا 
سوءمصر 
ن نوجوان افزايش ميدهد.
ي دخترا 
چ ه برا 
ف در خانواد ه
ت ضعي 
مديري 
ف
ت ضعي 
ت که مديري 
ت شده اس 
از طرف ديگر ،ثاب 
ف مواد
در خانواده ،خطر انحرافات رفتاری و سوءمصر 
ش ميدهد.
مخدر و روانگردان را در نوجوان افزاي 
ي
ن در مورد رفتارها 
ح والدي 
ن و واض 
ت روش 
ن انتظارا 
فقدا 
ت بر فرزندان (اينك ه آنها كجا و با
ن نظار 
نوجوانان ،فقدا 
ي شديد يا
ي خيل 
ي هستند) و روشهاي تنبيه 
چ ه كس 
ل مربوط به
ي نوجوان ،از جمل ه مسائ 
ب با خطا 
نامتناس 
ت
ت ك ه ميتوانند مشكال 
ف در خانواده اس 
ت ضعي 
مديري 
ن بهوجود آورند.
ي نوجوانا 
ي را برا 
بسيار 
ي در
ي و پرخاش�گر 
ي ضداجتماع 
رفتارها 
ن
نپايي 
سني 
ل خطر
ي از عوام 
ن يك 
ن پايي 
ي در سني 
پرخاشگر 
ت
ن نوجوان است .ثابتشده اس 
شناخت ه شده در پسرا 
ن
ش از دبستا 
ي پي 
ي ك ه در سالها 
ن دست ه از پسران 
آ
ض
ن پرخاشگر بودهاند ،در آينده در معر 
تا سو م دبستا 
ف مواد مخدر
ي براي بزهکاری و سوءمصر 
خطر بيشتر 
ي
ك پسر در سالها 
هستند .اگر رفتار پرخاشگران ه ي 
ش
ن شديد يا بي 
ي بود 
ن با خجالت 
ل در دبستا 
تحصي 

ت در
ل مشكال 
ن قبي 
فعاليهمراه شود ،خطر بروز اي 
ن نوجواني ،باالتر همميرود.
سني 
ف مواد
ت آنها ب ه مصر 
ش مثب 
ن و نگر 
والدي 

مخدر
ن آنها داراي سابقه جرم ،مشكالت
ي ك ه والدي 
نوجوانان 
ت ب ه
رفتاري و مصرف مواد مخدر هستند و يا نسب 
ت هستند،
ن بيتفاو 
ف مواد مخدر توسط فرزندانشا 
مصر 
ي ب ه اين گونه رفتارها
ل اينك ه در دوره نوجوان 
احتما 
ن
ي كهوالدين ،فرزندا 
ي آورند ،بيشتر است .در صورت 
رو 
ي
ت الكل 
ف مواد مخدر يا مشروبا 
خود را در روند مصر 
خود درگيركنند (مثال از آنها بخواهند سيگار آنها را
ي از
ن دست ه از نوجوانان ،خطر ناش 
ن كنند) ،در اي 
روش 
ت
ي مثب 
ن و نگرشها 
ف مواد مخدر توسط والدي 
مصر 
ش مييابد.
آنها در مورد مواد مخدرافزاي 
ي
تتحصيل 
شكس 
ي آخر مقط ع ابتدايي ،خطر
ي در سالها 
ت تحصيل 
شكس 
ش
ي را در نوجوانان افزاي 
ف مواد مخدر و بزهكار 
سوءمصر 
ي مردود
ل مختلف 
ميدهد .نوجوانان اگر چ ه ب ه دالي 
ميشوند ،اما ب ه نظر ميرسد ك ه تجرب ه شكست ،احتما ل
ي را در آنها افزايشميدهد.
ت رفتار 
خطر مشكال 
ي
يوسركش 
سبيگانگ 
احسا 
ش هستند،
ي دارند يا سرك 
س بيگانگ 
نوجواناني ك ه احسا 
در ارتباط با بزهکاری ،افت تحصیلی و سوءمصرفمواد
ن
ن كودكا 
ي قرار دارند .اي 
ض خطر بيشتر 
مخدر در معر 
ت خود را جزئياز جامع ه ندانند و نتوانند خود
ن اس 
ممك 
ي
ت اعتقاد 
ن اس 
ن سازگار كنند .آنها ممك 
را با قواعد آ 
ي
ت نداشت ه و فعاالن ه موضع 
ت و مسئولي 
بهمقول ه موفقي 
ش گيرند.
ي در پي 
ضداجتماع 
ي
ل دور ه نوجوان 
ي در اواي 
رفتار ضداجتماع 
ي
ل خطر 
ل دوره نوجواني ،عام 
ي در اواي 
رفتار ضداجتماع 
ي در مدرسه،
ب ميشود كهدر برگيرنده بدرفتار 
محسو 
ب
ي ديگر و ارتكا 
ي با بچهها 
فرار از مدرسه ،درگير 
ن گون ه رفتارها
رفتار بزهكاران ه است .نوجواناني ك ه ب ه اي 
ف مواد
ميپردازند ،بيشتر در معرضخطر سوءمصر 
مخدر و رفتارهاي ضداجتماعي قرار دارند.

ت درباره
نگرشهاي مثب 
مواد مخدر

ت نسبت به
ي مثب 
نگرشها 
رفتارهايغيراجتماعيومصرف
ي
ب در دور ه راهنماي 
مواد مخدر اغل 
شرو ع ميشود ،يعنيزمانيك ه
ي آشنا ميشود
دانشآموز با افراد 
ك ه داراي مشكالت رفتاري هستند
ف ميكنند .در
يا مواد مخدر مصر 
حاليكهدر دور ه ابتدايي ،كودكا ن
ي ضدمواد مخدر
معموال نگرشها 
و رفتارهاي غيراجتماعي را از خود
بروز ميدهند و هنوز نميتوانند
ي از مرد م
بفهمند ك ه چرا برخ 
ج
اينگونهرفتارميكنند.بهتدري 
ف مواد
هر انداز ه نوجوان سوءمصر 
مخدر و ارتكاب جرم توسط ديگرا ن
را بيشتر بپذيرد ،ب ه هما ن اندازه
ف مواد و ارتكاب
احتما ل خطر مصر 
ش مييابد.
جرم در او افزاي 

ي با
ي و همراه 
دوست 
همساال نمصرفكنند ه
مواد مخدر

يك هباهمساال ن
نوجوانان 
يو
مصرفكنند ه مواد مخدر دوست 
ي دارد
ي دارند ،احتمالزياد 
همراه 
ف مواد مخدر
ك ه خود نيز ب ه مصر 
مبتال شوند يا با باندهاي خالف
ل خطر،
ن عام 
ارتباط برقرار كنند .اي 
ي
لپيشبينيكنندها 
يازعوام 
يك 
ت ك ه بارها در پژوهشها
اس 
ي اگر
ت رسيد ه است .حت 
ب ه اثبا 
يبرخانواد هحاك م
تمطلوب 
مديري 
ي
ل خطر ديگر 
باشد و كودكا ن عوام 
را تجرب ه نكردهباشند ،فقط دوستي
ي ك ه مواد مخدر
با همساال ن و كسان 
فميكنند،احتما لخطر
مصر 
ف مواد مخدر و ارتكاب جرم را
مصر 
ش ميدهد.
در آنها بهشدت افزاي 
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آنچه والدین باید از مواد مخدر و روانگردان بدانند

داروهایبدنسازی
استروئیدهایآنابولیک
دسته دیگری از مواد اعتیادآور
استروئیدهای آنابولیک گروهي از عناصر قدرتمندي
هس��تند كه با هورمون مردانه تستوسترون ارتباط
نزديك دارند و از س��ال  1930به بعد مصرف آنها
گسترش يافته اس��ت .امروزه استروئيدها به ندرت
توس��ط پزشكان تجويز ميش��وند .مصرف پزشكي
مج��از آن در حال حاضر محدود به انواع ويژهاي از
كم خوني ،س��وختگي شديد و بعضي انواع سرطان
سينه است .مصرف همراه با تمرينهاي بدنسازي
و رژيم غذائي ،مصرف متداول آن است .استروئيدها
سبب افزايش وزن بدن و توانائي عضالني ميشوند.
مصرفكنن��دگان ب��ا مصرف اس��تروئيد خود را در
معرض بي��ش از  70نوع عارض�� ة جانبي اين ماده
قرار ميدهند .ش��دت عارضهه��ا داراي دامنهاي از
آكنه تا سرطان كبد ميشود كه همراه واكنشهاي
روانش��ناختي و جسماني شديد هس��تند .كبد و
سيس��تم قلبي -عروقي و توليد مث��ل تحت تاثير
بيش��تر و در مع��رض خطر جديتري ق��رار دارند.
اس��تروئیدها در مردان س��بب خش��ك و پژمرده
ش��دن بيضهها ،عقيمي و ناتواني جنسي ميشوند.
در زنان ،صفات مردانه غيرقابل برگش��ت ،كوچك
ش��دن س��ينهها و نازائي را سبب ميش��وند .آثار
روانش��ناختي در هر دو جنس شامل پرخاشگری
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شدید كه تحت عنوان «جنون پرخروش» شناخته
ش��ده و همچنين افسردگي است .بعضي از عوارض
جانب��ي بالفاصل��ه بعد از مصرف ظاهر ميش��ود و
بعض��ي از آنها ممكن اس��ت بعد از س��الها نمايان
شود مانند؛ حمله قلبي يا سكته مغزي.
عالئم مصرف اس��تروئيدها ش��امل افزايش وزن و
حجم عضالت (به وي��ژه هنگامي كه در برنامههاي
پرورش اندام استفاده شود) ،پرخاشگري و خشونت،
به وجود آمدن لكههاي بنفش يا قرمز روي پوست
بدن ،متورم شدن رو و كف پا و كوچك شدن پاها،
لرزش ،تيرگي بدون دليل پوست و بوي ناخوشايند
دایمي دهان ميباشد.
مص��رف اس��تروئيدهای آن��دروژن عالیم��ی دارد
همچ��ون :افزاي��ش حج��م عضالت ،تغيي��ر خلق،
تغيير الگوي رش��د ،افزايش و كاهش ميل جنسي،
افزايش وزن در اثر تجمع مايعات ،ادم ،پرخاشگري،
اختالل خواب ،لكهاي پوس��تي ،ريزش مو ،رش��د
غير طبيعي مو ،كلفت شدن صدا (در زنان) ،آكنه،
بزرگي س��ينه ،تكرار ادرار ،تك��رر نعوظ ،درد بيضه
(در مردان)
خطرات مصرف استروئيدهای آندروژن عبارتند
از:
افزايش خطر آسيب بافتی ،مشكالت قلبي -عروقي،
تپش قلب نامنظم ،افزايش فش��ار خون ،كم خوني،
خونري��زي بين��ي ،رش��د غيرع��ادي در نوجوانان
و ك��ودكان ،مش��كالت كبدي ،كليه و پروس��تات،
خطر سرطان ،مشكالت گوارش��ی ،تهوع ،استفراغ
و نازائي
عالئم كنارهگيري از استروئيدهای آندروژن:
خستگي رواني ،كاهش ميل جنسي ،افسردگي،
دردهاي عضالني ،سردرد ،وسوسه مصرف مواد.

فریب مرگبار

پان پراگ نوعی ماده مخدر است که به شکل
آدامس عرضه میشود
پ��ان ی��ا پانپ��راگ ،مدت��ی پی��ش به
شکلهای آدامس و خوش بوکنندههای
دهان از مرزهای ش��رقی کشور وارد شد
و در برخ��ی س��وپرمارکتها ،دکهه��ای
روزنامهفروشی و دستفروشها به صورت
قاچاق ب��ه نوجوان��ان و جوان��ان عرضه
میشود .پان پراگ معموال در کارگاههای
کوچک و غیرقانونی به صورت دستساز
و غیربهداشتی به صورت خوش بوکننده
ده��ان ،آدامس و پاس��تیل تهی��ه و در
بستهبندیهای آلومینیومی و کوچک با
عکس هنرپیشههای هندی و پاکستانی
وارد کشور میشود.
این م��اده ک��ه در واقع ترکیبی ش��بیه
هم��ان ماده مخ��در معروف ب��ه ناس را
دارد ،تا چند س��ال پیش در بس��تههای
پالستیکی س��بز تیره وارد ایران میشد.
ن��اس از برگهای خش��ک درخت بتل
( )BETELو تنباکو که با آهک مخلوط
و کوبیده شده ،تهیه میشود .برای تهیه
ماده مخدر پان پ��راگ ،دانههای قرمز و
درش��ت درخت بتل در برگ

درخت بتل پیچیده و ب��ا تنباکو ،آهک،
خاکستر ،ساخارین و اسانسهای مختلف
مخلوط میشود.
حت��ی در بعضی از انواع ،ب��رای افزایش
ق��درت گیرایی و سرخوش��ی ،ترکیبات
مخدر و ی��ا توهمزای دیگ��ری از جمله
تریاک و حشیش و در مواردی ترکیبات
ش��یمیایی دیگ��ری از جمله ارس��نیک،
منیزیم و س��رب به آن اضافه میش��ود.
همان طور که اش��اره ش��د ،آدامسها و
خوشبوکنندههای پانپ��راگ ،هر چند
این بار با اسم زیبا و فریبدهندهای وارد
بازار کشور ما شده است ،اما در حقیقت
ترکیبی ش��بیه همان م��اده مخدر ناس
دارد .نیکوتی��ن موج��ود در آن از طریق
مخاط دهان جذب و باعث بدرنگ شدن
دندانها شده ،به مغز آسیب میرساند و
باعث س��رطان دهان و حنجره میشود؛
ب��ه طوری که کش��ور هندوس��تان مقام
دوم س��رطان ده��ان را در دنیا به علت
مص��رف این ماده به خود اختصاص داده
اس��ت و همچنین باعث س��رطان
لثه میش��ود و یا حداقل به علت
تضعیف قدرت دفاعی سلولهای
ب��دن در مقابل باکتریها ،باعث
ایجاد بیماریهای لثه میگردد.
س��اخارین موجود در آن عامل
بیماریه��ای کلیه و س��رطان
روده بزرگ میباشد و عوارض
گوارش��ی متنوعی برای فرد
تولید میکن��د .عالوه بر این

باعث ایجاد عارضه در دس��تگاه تنفسی،
قلب و ع��روق میش��ود و از آنجایی که
با مصرف این ماده ترش��ح بزاق بیش��تر
میش��ود و فرد مجبور اس��ت دائماً آب
دهانش را بیرون بری��زد ،میتواند باعث
انتق��ال بیماریهای عفونی مثل س��ل و
هپاتیت 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 ،سرگیجه
و ضعف ش��ود .ب��ا توجه به ای��ن که در
کودکان س��نین مدرسه مصرف آن زیاد
است (با عنوان خوش��بوکنندهی دهان)
ب��ا ایج��اد س��رگیجه و نش��ئگی باعث
اف��ت تحصیل��ی در آنها میگ��ردد و در
بزرگس��االن نیز تاثی��ر عقیمکنندگی در
م��ردان دارد؛ به نحوی ک��ه دولت هند
ای��ن ماده را به ص��ورت رایگان به برخی
از مش��اغل اختصاص میده��د تا به این
وسیله از ازدیاد جمعیت جلوگیری کند.
گذش��ته از موارد فوق ،مهمترین عارضه
این ماده ایجاد وابس��تگی و اعتیاد به آن
و تمایل ف��رد به اس��تفاده از موادمخدر
قویتر میباش��د .این باور غلط مبنی بر
این که پان باعث استحکام دندانها ،لثه
و همچنین افزایش قدرت بدنی و بهبود
بیماریهای ریوی و گوارشی میگردد و
از طرف دیگر ،ایجاد احساس سرخوشی
و ل��ذت در مص��رف کننده و ع��دم باور
آن به عن��وان یک ماده مخ��در ،موجب
استفاده روزافزون از آن شده است.
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ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﮔﺮﺩﺍﻥ ﭘﺸﺖ ﻛﻨﺪ؟
کنند؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ فرزندانمان

ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻯ
تاثیرپذیری
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﺯ والدین
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ از
فرزندان
ﻧﻘﺶ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ نقش
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ فرزندان
ﺭﻭﺍﻧﻰ وﻭ اجتماعی
ﺳﻼﻣﺖ روانی
ﺣﻔﻆ سالمت
ﺩﺭ حفظ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ در
خانواده
ﺭﺷﺪ،
ﺑﺮﺍﻯ رشد،
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ برای
ﺑﺴﺘﺮ مناسبي
ﺗﻮﺍﻧﺪ بستر
ﻣﻰتواند
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ می
ﺩﺍﺭﺩ .خانواده
ﺳﺰﺍﻳﻰ دارد.
ﺑﻪسزايی
به
ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ
ﺣﻔﻆ وﻭ ارتقاي
ﺩﺭ حفظ
ﻛﻨﺪ وﻭ در
ﻓﺮﺍﻫﻢ کند
ﺧﻮﺩ فراهم
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ خود
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ فرزندان
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ وﻭ بالندگی
شکوفایی
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،همچنین
ﺩﺍﺷﺘﻪ باشد،
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ داشته
ﺗﺎﺛﻴﺮ فراوانی
ﺁﻧﻬﺎ تاثیر
ﺭﻭﺍﻧﻰ آنها
ﺟﺴﻤﻰ وﻭ روانی
ﺳﻼﻣﺖ جسمی
سالمت
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻰتوانند
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ می
ﺯﻧﺪﮔﻰ فرزندان
ﺩﺭ زندگی
ﺍﻓﺮﺍﺩ در
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﻳﻦ افراد
ﻋﻨﻮﺍﻥ تاثیرگذارترین
ﺑﻪ عنوان
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ به
والدین
ﻛﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ که
مشکالت دیگری
اعتیاد ﻭو ﻣﺸﻜﻼﺕ
از ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
پیشگیری ﺍﺯ
برای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ
را ﺑﺮﺍﻯ
مناسب ﺭﺍ
زمینه ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ،
ﺍﺗﻔﺎﻕ بيافتد،
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ اتفاق
ﻫﺮ نوجوان
ﺯﻧﺪﮔﻰ هر
ﺩﻭﺭﻩ زندگی
ﺗﺮﻳﻦ دوره
ﺑﺤﺮﺍﻧﻰترین
ﺩﺭ بحرانی
ﺍﺳﺖ در
ﻣﻤﻜﻦ است
ممکن
ﻛﻪ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ
ﻧﻘﺶ
ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﻗﺼﺪ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ
ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻰ که
والدین و کارهایی
نقش
داریم
قصد
ﺟﺎنجا
ﺍﻳﻦ ای
کنند .در
فراهم
ﻣﺨﺪﺭ
ﻣﻮﺍﺩ مخدر
ﺑﻪ مواد
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ به
ﮔﺮﺍﻳﺶ فرزندانشان
ﺍﺯ گرایش
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ از
ﺑﺮﺍﻯ پیشگیری
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ برای
ﻣﻰتوانند
می
ﺩﻫﻴﻢ.
ﻗﺮﺍﺭ دهيم.
ﺑﺮﺭﺳﻲ قرار
ﺑﺤﺚ وﻭ بررسي
ﻣﻮﺭﺩ بحث
ﺩﻫﻨﺪ مورد
ﺍﻧﺠﺎﻡ دهند
انجام
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻟﮕﻮﻳﻲﺑﺮﺍﻱﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦﺍﺯﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦﺍﻓﺮﺍﺩﻯﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺭﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﺯ رفتار
ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ .ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ
ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ
ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﺵ ﺧﺎﺻﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ
ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺮﺑﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻟﻜﻞ،
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻰﺁﻳﺪ ،ﻣﻮﺿﻌﺸــﺎﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ
ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﺑﻪ
چنین ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
برابر ﻗﻄﻌﻰ
در ﻃﻮﺭ
ﺭﺍرا ﺑﻪ
در
بگویند .اگر
ﭼﻨﻴﻦفرزندانشان
مس��ائلی به
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
این ﺩﺭ
ﺑﮕﻮﻳﻨــﺪ.با ﺍﮔﺮ
نوجوانان
ﻣﺴــﺎﺋﻞنکنید،
قاطعانه برخورد
مس��ائل
برخورد
ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩیﺍﺯ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﻧﻜﻨﻴﺪ،بهﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
تان
فرزندان
ﻣﻮﺍﺩ به
کنند.
مواد پیدا م
اس��تفاده از
تمایل
ﻣﺨﺪﺭ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﻜﻞ
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ
کهﺗﺎﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺑﻪ
ممنوع
ﻣﻮﺍﺩ آنها
مخدرﻭبرای
الکل و مواد
مص��رف
بگویید
دوستﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺍﺳﺖ راﻛﻪ ﺷﻤﺎ
کهﺍﻳﻦ
استﻫﻢ
ﺩﻟﻴﻠﺶ
ﻣﻤﻨﻮﻉ
ﺁﻧﻬﺎ
دارید
شما آنها
ﺍﺳﺖهمﻭ این
دلیلش
است و
ﻛﻪیﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻰ
ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ
خواهیدﻭ ﻧﻤﻰ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ
زنند،
صدمه م
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯبه آنها
نادرستی که
کارهای
و نمی
دهند.ﺯﻧﻨﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻰ
انجام
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ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍ ﺣﺘﻰ
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺸــﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻭﻧــﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻧﻰ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ ﺳــﻮﺍﻝ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ »ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻢ ﭼﻪ ﻓﻜﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟« .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 .ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻛﺸــﻴﺪﻥ ﺩﻳﺪﻳﺪ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻴﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﺘﺎﺏﻫــﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻀﺮﺍﺕ ﺳــﻴﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻞ ﺷــﻮﺩ .ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ،ﻗﺪﺭﻯ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ،
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎﺯﺩﺍﻧﺪﻩ ﻋﻤﻞ
ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳــﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺗﺸﻮﻳﻖﻳﺎﺩﺗﺎﻥﻧﺮﻭﺩ!
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸــﻮﻳﻘﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺘﺎﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺰﺭگ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
ﺧﻮﺩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺘﻰ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪﺍﻯ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺍﻫﻤﻪﺍﻯ
ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻛﻨﺪ .ﻳﻚ ﺳﺮﻯ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﻛﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻫﻤﻪ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻖ ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻫﻤــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎﻯ
ﻳﻜﺪﻳﮕــﺮ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺷﺪ«.

ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﻛﻨﻴﺪ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦﺑﺎﻳﺪﺗﻮﺟﻪﻛﻨﻨﺪﻛﻪﻫﻤﻮﺍﺭﻩﺑﻪﺣﺮﻑﻫﺎﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺷــﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎﺳــﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭼﺸﻤﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ .ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸــﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﭙﺮﻯ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺥ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺭ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺷــﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﻣﺪﺭﺳﻪﺷﺎﻥ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻭ
ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺷــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ
ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺷﺎﺩﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺑﻪ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
اعتياد
پيشگيريﺍﺯازﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
درﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ
موثرﺩﺭ
راهكارهايﻣﻮﺛﺮ
ﺭﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ
نوجوانان
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻯ »ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮﺩﻥ« ﻭ»ﺑـﺪ ﺑـﻮﺩﻥ« ﺭﺍ ﺑﻪ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺍﺧﻼﻗﻰ،
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﺪ.

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ وﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ مقررات
ﺑﺮﺍﺑﺮاجرای
ﺩﺭبرابر
ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﺪدر
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺘﺎﻥبیاموزید
ﺑﻪنوجوانتان
به
ﻣﺴﺌﻮﻝ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉمسئول
ﻣﺪﺭﺳﻪوﻭاجتماع
ﺧﺎﻧﻪ،مدرسه
ﺑﺮخانه،
ﺣﺎﻛﻢبر
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦحاکم
قوانین
ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻰ وﻭ ضوابط
ﻫﺎﻯ انضباطی
ﻧﺎﻣﻪهای
ﺁﻳﻴﻦنامه
ﺭﻋﺎﻳﺖآیین
ﺑﺎﺷﺪ.رعایت
ﻫﻮﺷﻴﺎﺭباشد.
وﻭهوشیار

ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﻰتواند
ﺷــﻮﻧﺪ ،می
ﻣﻰش��وند،
ﺍﺟﺮﺍ می
ﻣﺪﺍﺭﺱ اجرا
ﺩﺭ مدارس
ﻛﻪ در
ﻣﺪﻭﻧﻰ که
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ مدونی
وﻭ قوانین
ﺑﻪ
شود.ﺍﻫﻤﻴﺖ
اجتماعیﺷﻮﺩ.
هایﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺭﻭﻯیﻫﺎﻯ
ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
اهمیت
ﻛﺞجرو
بسیاریﺍﺯاز ک
ﻣﺎﻧﻌﻰ بر
مانعی
ﺳﺎﻟﻢ
رفتارهایﺷﻴﻮﻩ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ
ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ،ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻧﻈﻢ
ﺗﻔﻜﺮشیوه
موجه و
انضباط ،داشتن
دادنﻭبه نظم و
ﺁﻣﻮﺯﺵ
ارزشمندیﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
نکاتﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ
ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻯ
ﻧﻜﺎﺕ
ﺍﺯ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥیتوان به
اس��ت که م
س��الم از
تفکر
ﭼﻪ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ
ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺍﺩ.
دسترسی
هرگونه
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪبدانند که
داد.ﻛﻪآنها باید
آموزش
نوجوان
ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻰ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺟﺮﺍﻳﻤــﻰ ﺑﻪ
ﺑﺎﻳﺪمجازاتی
دارد وﺭﺍ چه
ﭼــﻪدنبال
جرایمی به
مخدر چه
به مواد
راﺷﻮﻧﺪ
باید .متحمل شوند.
ﺳﻌﻰﻛﻨﻴﺪﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯﺭﻓﺘﺎﺭﻯﺧﻮﺑﻰﺑﺮﺍﻯﻓﺮﺯﻧﺪ

ﺧﻮﺩﺑﺎﺷﻴﺪ.ﺍﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﻩﮔﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴــﻜﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﺏﺁﻭﺭ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻧﮕﺮﺵ
ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯﻫﺎﻯ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺸﺎﻥﻫﻤﻮﺍﺭﻣﻰﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ،ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪﻧﻔﺲ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺗـﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻛﻨﻴـﺪ .ﻓﺮﺻﺖﻫــﺎ ﻭ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳــﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺘﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﭘﻴﺮﻭﺯﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻳﺸــﺎﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ

ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ
ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﺗﺎ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺧﻮﺑﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖﻫﺎﻯ ﻳﻚ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎﻳﺶ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴــﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﺰﺕ
ﻧﻔﺲ ﺍﻭ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ.
ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻣﻮﺛـﺮ ﻭ

ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺘﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ .ﮔﻮﺵ
ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺜﺒﺖ
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻭ ﻭ
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﻰﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﺩ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﺁﻳﻨــﺪ .ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ،
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﻳﻰ ،ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻯ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻛﺮﺩﻥ
ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﺮﺩﻯ
ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻫـﺎﻯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ

ﻛﻨـﺪ .ﺑﻪ ﺍﻭ ﻳﺎﺩ ﺩﻫﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻭﺍﻟﺪﻳﻦﺑﺎﻳﺪﺑﺎﺩﺭﻙﺗﺎﺛﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥﺑﺮﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ،
ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ
آنها
ﻭ ﺗﻮﺍﻥ »ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ« ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ ،ﺑﻰﺣﻮﺻﻠﮕﻰ ﻭ
ﺍﻧﺰﻭﺍﻃﻠﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺘﺎﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ
ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻳﻮﺱﻛﻨﻨﺪﻩ

ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ .ﺍﻓﺴــﺮﺩﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ،ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ،ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ،
ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺷﻮﺩ.

ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ

ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ
ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﺩﺭ
زمینه
ﺑﺎﻳﺪدر
ﺁﺧﺮباید
والدین
ﭘﺰﺷﻜﻰ
ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ناشی
بدنی
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦهای
آسیب
ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺑﺪﻧﻰ
ﻫﺎﻯ
)ﺁﺳﻴﺐ
مخدر
مواد
مصرف
از
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺑﺘﻼ
ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺨﺪﺭو انواع
به ایدز
ﻣﺼﺮﻑابتال
مانند
ﻫﺎﻯ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
یﻭ
ﺍﻳﺪﺯ
ﺑﻪ
انتقال از
ﺍﻧﻮﺍﻉقابل
های
بیمار
ﺗﺰﺭﻳﻖ(
ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ
ﻗﺎﺑﻞ
آسیبهای
تزریق یا
طریق
مصرفﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰاز)ﺁﺳﻴﺐ
ﻳﺎ
رفتاری ناشی
مانندﻣﺼﺮﻑ
ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ
بزهکاری
مخدر
مواد
ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ(
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﻣﺎﻧﻨﺪآموزش
نوجوانانشان
به
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻧﺸﺎﻥ
ﺑﻪ
ﺁﻣﻮﺯﺵبه
که والدین
دهند .آگاهی
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ
ﻛﻪ
ﺩﻫﻨﺪ.
تاثیر
دهند،
ﺁﮔﺎﻫﻰمی
فرزندانشان
ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺩﻫﻨﺪ،
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ
روانی و
سالمت
زیادی در
ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ
جسمیﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ
ﺯﻳﺎﺩﻯ
دارد و
نوجوانانشان
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
حساس
ﺟﺴﻤﻰیشود دوران
باعث م
ﺣﺴﺎﺱ
ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻣﻰ
وﺑﺎﻋﺚ
نوجوانی به
پذیر
آسیب
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ ﺑﻪ
ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ
گذرانده شود.
ﻭسالمت
ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ.

ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﮔﻮﺷـﺰﺩ

ﻛﻨﻴـﺪ .ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮﺡ
ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺳﺮﭘﻮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮ
ﺣﻘﺎﻳــﻖ ﺗﻠﺦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ،ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ
ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ آنها
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌــﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻣﻮﺛﻖ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ
ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﺘﻤﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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عالئم و نشانههای اعتیاد فرزندمان به مواد مخدر و روانگردان کدامند؟

نشانههای
اعتیاد درنوجوانان
عالئم و نشانههای اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان را میتوان به
دو گروه اصلی «درون خانه» و «بیرون از خانه» طبقهبندی کرد .در
این نوشته ،با عالئم درون خانه آشنا میشویم.

تغییر در برنامههای عادی روزمره
مانند خوردن و خوابیدن
فرزندتان ممکن است دچار بیخوابی ،چرت زدنهای
بیموق��ع در طول روز ،خس��تگی و کوفتگی ش��دید،
افزای��ش یا کاهش ناگهانی اش��تها و ب��ه طور کلی به
هم ریختن بیس��ابقه برنامه غذایی و خواب شود .اگر
ای��ن عالئم را در فرزندتان مش��اهده کردید ،بالفاصله
عکسالعم��ل نش��ان ندهید و وی را مته��م به اعتیاد
نکنید ،زیرا این عالئم میتوانند ناش��ی از استرسها و
نگرانیهای معمول دوره نوجوانی باشند .ممکن است
فرزندتان در مدرسه ،بین دوستان یا حتی خانواده به
مشکلی برخورد کند که وی را دچار استرس و نگرانی
نمای��د ،بنابراین ابتدا وی را به مدت دوهفته مس��تمر
تح��ت نظر گرفته و در مراحل بع��دی با وی صحبت
کنید تا متوجه علت اصلی رفتارش شوید.
تغییر شرایط جسمانی
در سوء مصرف یا اعتیاد به مواد مخدر
تغییرات جس��می مختلفی در فرد پدیدار
میشوند که از آن جمله میتوان به قرمزی
یا آبریزش چش��مها ،منقبض یا منبس��ط
ش��دن غیرطبیعی مردمک چشم ،آبریزش
یا گرفتگی بینی بدون سرماخوردگی ،سرفه،
س��ردرد ،حرف زدن به صورت جویده جویده،
کاه��ش وزن و الغری و بیتوجه��ی به نظافت و
بهداشت فردی اشاره کرد .در صورت برخورد با هر کدام
یا مجموعهای از این عالئم ،پیشنهاد میشود تا با یک
پزشک مش��ورت کنید تا احتمال هر گونه بیماری
جسمی دیگر را مورد بررسی قرار دهید.
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مصرف بیش از حد قطره استریل
چشمی ،دهانشویه و ادکلن یا اسپری
خوشبوکننده
بیشتر پدر و مادرها نگران سالمت و آسایش فرزندانشان
هس��تند ،به همین دلیل معموال در غیاب آنها جیب
لباسها ،اتاق خواب و وس��ایل شخصی فرزندانشان را
جستجو میکنند تا از عدم مصرف دخانیات یا اعتیاد
آنها مطمئن ش��وند .معموال سیگار ،کبریت یا در این
اواخر قرصهای ناشناخته اولین چیزهایی هستند که
والدین به دنبال آنها میگردند ،اما در اینجا میخواهیم
توصی��ه مهمی به ش��ما بکنیم :اگ��ر در جیب یا اتاق
فرزندتان قطرههای اس��تریل چشمی پیدا کردید ،در
حالیکه وی قبال مشکالت چشم نداشته یا در صورت
داشتن ،آن را با شما در میان نگذاشته است ،شک کنید.
زیرا معتادان قدیمیتر به نوجوانان توصیه میکنند با
استفاده از قطرههای استریل عالئم و نشانههای چشمی
اعتیاد مانند قرم��زی ،آبریزش و انبس��اط یا انقباض
مردمکها را پنهان کنند .همچنین اگر فرزندتان بیش
از حد و به طرز بیس��ابقهای از دهانشویهها استفاده
میکن��د یا روزی یک شیش��ه ادکلن روی خود خالی
میکن��د ،بای��د وی را تحت نظر گرف��ت .البته اگر دو
مورد اخیر بدون بروز تغییرات جس��می که قبال ذکر
شد باشد ممکن است وی دچار بحران عاطفی ،کمبود
اعتماد به نفس یا حتی عش��قهای خیالی شده باشد.
نوجوانان بس��یار حساس هس��تند و هیچ انتقادی را
ب��ه راحتی قبول نمیکنند ،مثال کافی اس��ت در یک
مدرس��ه یکی از دوستانش به شوخی یا جدی جلوی
سایر همکالس��یهایش از بوی بد دهان وی گالیه یا
وی را مس��خره کرده باش��د؛ از همان روز وی مصرف
انواع دهانشویهها ،آدامس و خوشبو کنندههای دهان
را در دس��تور کار خود قرار میدهد .با این وجود نباید
فراموش کنیم که استرس و نگرانیهای به ظاهر ساده
دوران نوجوانی (اگر به موقع حل نشوند) میتوانند راه
را به سوی اعتیاد هموار کنند.
تغییر رفتار و احساسات
معم��وال خل��ق و خ��وی اف��راد در زمان
س��وءمصرف یا اعتیاد به مواد دچارتغییرات اساس��ی
میش��ود؛ تغییرات��ی مانن��د بدخلقی و ترش��رویی،
افس��ردگی ،پرخاش��گری و خش��ونت ،حساس��یت
بی��ش از ح��د ،دروغگویی ،پنه��انکاری و خندیدن
یا قهقهه زدنهای بیموقع و بدون دلیل مش��خص.
اگ��ر فرزندتان را خوب بشناس��ید ،تغییرات نامبرده
بالفاصله توجه ش��ما را جلب خواهند ک��رد ،اما اگر

جزء آن دس��ته از والدینی هستید که شغل و جایگاه
اجتماعیت��ان فرص��ت چندانی برای ب��ودن در کنار
خانواده به خصوص فرزندانت��ان باقی نمیگذارد ،در
نتیجه چندان با خصوصیات رفتاری آنها آشنا نیستید
یا تصور میکنید آنها را خوب میشناسید و متاسفانه
زمان��ی به اصل ماجرا پی میبرید که دیگر کار از کار
گذشته است.
پنهانکاری ،دروغگویی و فریب والدین از مهمترین
تغییرات خلق��ی در نوجوانان در ص��ورت اعتیاد یا
س��وءمصرف مواد هس��تند ،زیرا ی��ک حس عذاب
وج��دان ،ت��رس از لو رفتن یا گیر افت��ادن ،ترس از
تنبیه ش��دن یا حتی زندان و مواردی از این دست،
باعث میش��وند تا نوجوانان نهای��ت دقت را به کار
بگیرند و تمام کارهایشان را با احتیاط و مخفیکاری
پیش ببرند .با گذش��ت زمان ،آنها کمکم دچار یک
وسواس ذهنی شده و حتی کارهای عادی و روزمره
خودش��ان را هم ب��ه صورت مخف��ی و پنهان انجام
میدهن��د و در صورت مواجه ش��دن با هر مش��کل
کوچکی واکنشهای خشونتآمیز و پرخاشگرانه از
خود بروز میدهند.
عدم تمرکز
اگ��ر فرزندتان مدتی اس��ت قدرت تمرکز
خود را از دس��ت دادهاست ،نمیتواند کارهای عادی و
روزمره خود را مثل همیشه انجام دهد و دچار یک نوع
گیجی و حواسپرتی شدهاست ،سعی کنید دریابید آیا
به تازگی در زندگی وی مشکالت حادی مانند بحران
در مدرس��ه یا مسائلی از این قبیل پیش آمدهاست یا
خیر .اگر ای��ن جواب منفی ب��ود ،در مرحله بعدی با
یک پزشک متخصص مشورت کنید تا احتمال وجود
بیماریهای مغزی یا عصبی مورد بررسی قرار بگیرد،
س��پس اگر نتیجه همه آزمایشها طبیعی بود ،آنگاه
احتمال اعتیاد یا سوء مصرف مواد پررنگتر میشود.
خودداری از روبهرو شدن با والدین
اگر فرزندتان سعی میکند از روبهرو شدن
با شما یا هر یک از اعضای خانواده اجتناب کند و پس
از برگش��ت به خانه بالفاصله به اتاقش یا دستش��ویی
و حم��ام میرود یا حتی از ش��ام خ��وردن با اعضای
خانواده خودداری میکند ،کامال به هوش باشید .البته
احتمال اینکه رفتار وی تنها واکنش��ی به مش��کالت
معمول نوجوانان باشد زیاد است ،ولی اگر وی تاکنون
عادت داشتهاست تمام مشکالتش را برای شما بازگو
کند و ش��ما را در جریان همه کاره��ای خود بگذارد،

ول��ی ناگهان تغیی��ر رویه
دادهاست و سعی میکند
کمتر با شما ارتباط برقرار
کند ،از کنار این ماجرا به
راحتی عبور نکنید ،زیرا
ممکن است فرزندتان در
دام اعتیاد یا سوءمصرف
مواد افتاده باشد.
داشتن رفتارهای مشکوک
رفتارهای مش��کوک فرزندت��ان را جدی
بگیرید؛ مثال« :اگر برای پاسخ دادن تلفن همراهش از
اتاق خارج میشود ،وقتی سر زده به اتاقش میروید،
بالفاصل��ه رایانهاش را خاموش میکند ،دیرتر از حد
معمول به خانه بر میگردد یا تمایل دارد بیش��تر از
خانه بیرون برود و در پاس��خ سؤال شما که با کی و
کجا میرود ،جواب سرباال یا نهچندان قانعکنندهای
میدهد و مواردی از این دس��ت» .هر فردی در سن
نوجوانی میخواهد هویت خود را به عنوان یک فرد
مستقل به اطرافیانش ثابت کند و تصور میکند دیگر
کودک نیست و نباید برای کارهایش به کسی جواب
پس بدهد ،بنابراین ممکن اس��ت ای��ن رفتارها تنها
ناش��ی از همین طرز تفکر رایج این سن باشد ،اما به
دلیل اهمیت و حساس��یت موضوع نمیتوان ریسک
ک��رد ،به همین دلیل اگر رفتار فرزندتان غیرعادی و
مشکوک شدهاس��ت ،آن را بیاهمیت تلقی نکنید و
س��عی کنید بدون جلب توجه وی ،دلیل این تغییر
رفتار را دریابید.
گم شدن داروهای مسکن
از قفسه داروها
خودت��ان هفت��ه پیش چهار بس��ته داروی مس��کن
خریدهای��د ،ول��ی اکنون تنها دو بس��ته در قفس��ه
داروها موجود است و بقیه اعضای خانواده هم اظهار
بیاطالعی میکنند .در وهله نخس��ت ممکن اس��ت
تصور کنید شاید در شمارش بستهها اشتباه کردهاید
یا آنها را در داروخانه جا گذاش��تهاید؛ اگر این ماجرا
ادامه پیدا کرد ،این بار به تعداد مش��خصی مس��کن
خریداری کنید و آنها را در جای همیشگی بگذارید،
سپس آنجا را به طور نامحسوس تحت نظر بگیرید تا
متوجه ش��وید چه کسی بدون اجازه آنها را از قفسه
داروه��ا بر میدارد .اگر فرزندت��ان عامل اصلی تمام
این ماجراست ،آن گاه احتمال سوءمصرف یا اعتیاد
به مواد فرزندتان پررنگتر میشود.

به همراه داشتن وسایل
مصرف مواد

اصلیترین و غیرقابل
انکارترین نشانه اعتیاد ،به
همراه داشتن وسایل مصرف
مواد است .البته یادتان باشد
که قرصهای روانگردان یا
مواد صنعتی جدید ،برای
مصرف نیاز به وسایل خاصی
ندارند.

استشمام بوی
نامتعارفازلباسها
به مش��ام رس��یدن بوی سیگار
یا مواد مخ��در (البته اگر با بوی
مواد آش��نایی نداری��د ،هر بوی
غیرمتع��ارف و جدی��دی ک��ه
تاکنون س��ابقه نداش��ته است،
میتواند هشدار دهنده باشد) از
لباسهای فرزندتان میتواند یکی
از نشانههای اصلی سوءمصرف یا
اعتیاد وی باشد .البته قرصهای
روانگ��ردان و م��واد صنعتی و
ش��یمیایی جدید ب��و ندارند و از
این طریق نمیتوان به اعتیاد پی
برد ،بنابراین باید به سایر عالئم و
نشانهها توجه کرد.
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روبهرو شدن با احتمال اعتياد فرزندان

برخوردمناسب
بامسألهاعتیاد
با توجه به تأثیری که پدیده اعتیاد روی جنبههای
مختلف زندگی خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
میگذارد باید به این پدیده به عنوان يك بیماری نگاه کنیم،
با این دید برخورد مناسبی با نوجوانی که مشکوک به
اعتیاد است ،خواهيم داشت .گفتگو در مورد حل اين معضل
میتواند نقش بهسزایی در رفتار نوجوانی که به سمت مواد
مخدر و روانگردان گرایش پیدا کرده است ،داشته باشد .در
این جا قصد داریم در مورد گفتگو با فرزندان در مورد حل
مساله پیش آمده ،صحبت کنیم.
م��ا در زندگی روزمره خود به طور مداوم در حال حل
مساله هس��تیم .بعضي از اين مسایل ساده هستند و
به راحتي حل و فصل ميشوند ،ولی برخی دیگر نیاز
به تفکر و دقت بیش��تری دارند .مس��ائل مهم زندگی
چنانچه حل نشده باقی بمانند ،استرس روانی ایجاد
میکنند و در نهایت س�لامت را ب��ه خطر میاندازند.
تفكر در مورد مش��كالت ما را قادر میسازد تا به طور
موثرتری مس��ائل پيش آمده را حل کنیم .بهخصوص
زمانی که مش��کوک به اعتیاد فرزندمان شدهایم ،اين
موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند .به طور کلی حل
چنین مسالهای اجزایی دارد که عبارتند از:
• تش��خیص عوامل اصلي به وجود آورنده مش��کل و
ارزیابی دقیق آنها
• درخواست کمک
• مصالحه (برای حل تعارض)
• آشنایی با مراکز ذيصالح برای حل مشکل
پژوهشهای بیشماری در سطح جهان نشان دادهاند،
ضعف یا ناتوانی در مهارت حل مس��اله با مشکالت و
مسائل مهم بهداشتی و اجتماعی مرتبط است برخی از
این مسائل عباتند از خودکشی ،اعتیاد ،بیبندو باری،
ابتال به ایدز و بزهکاری .هرچه فرد توانایی بیشتری در
حل مساله داشته باشد ،به همان اندازه در زندگی خود
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موفقتر و س��المتر خواهد بود .توانايي روبه رو شدن با
مشكالت به افراد کمک میکند تا به صورت منطقی و
منظم به حل مسائل و مشکالت بپردازند .براي مواجه
شدن با مشكالت باید به نکات زير توجه كرد.
رویکرد صحیح نسبت به مساله
برخی افراد زمانی که با مشکل یا مسالهاي مواجه
میش��وند ،شروع به سرزنش دیگران میکنند معموال
این افراد اعتقاد دارند که:
• انسان قوی در زندگی دچار مشکل نمیشود.
• روبهرو ش��دن با مش��کالت نش��اندهنده ضعف و
ناتوانی است.
• اگر انس��ان در زندگی درست عمل کند ،هیچگاه در
زندگی خود با مشکالت روبهرو نمیشود.
• اگر مشکلی وجود دارد حتما مقصری هم وجود دارد
و باید مقصر را پیدا و تنبیه کرد.
• بعضی از مشکالت در زندگی را نمیتوان حل کرد.
نكته
نکته مهم این است که همه باورهای باال اشتباه
هستند و باعث میشوند فرایند حل مساله از همان
ابتدا به بیراهه برود .در فرایند حل مساله اولین قدم آن
است که نگرش درستی به مساله داشته باشیم ،یعنی
با خود بگوییم روبهرو شدن با مساله در زندگی امری
طبیعی است و ممکن اس��ت هر خانوادهای با اعتیاد
فرزندانش مواجه شود ،مهم این است که چطور با این
مشکل روبهرو شویم تا بتوانيم مشکل را حل كنيم.
تعریف دقیق مساله
یکی دیگر از مراحل مهم حل مساله که گاهی مورد
غفلت قرار میگیرد ،مرحله تعریف دقیق مساله است .در
واقع تا صورت مس��اله به درستی روشن و آشکار نباشد،
نمیتوان آن را حل کرد .بیان کلی مش��کالت به صورت
مبهم و کلی برای حل مساله کافی نیست ،بلکه باید دقیق
مشخص کرد که مشکل چیس��ت و چرا به وجود آمده
است در واقع باید مشکل یا مساله را تعریف کنیم.
پیدا کردن راهحلهای متعدد و فراوان
در ای��ن مرحله والدین بای��د تالش کنند تا
برای مس��اله ،راهحلهای متعددی پيدا كنند .هرچه
والدین اطالعات بیشتر و متنوعتري در رابطه با مشکل
به وجود آمده بهدس��ت آورند ،راهحلهای بیشتری به
ذهنشان میرس��د .یکی از منابع اطالعاتي میتواند

اف��راد متخصص و با تجربه در این زمینه باش��ند .اگر
در مورد این مساله اطالعات کافی ندارید با مراجعه به
مرکز مشاوره از راهنمایی آنها استفاده کنید.
ارزیابی و انتخاب راهحل
بعد از این ک��ه والدین راهحلهای��ی در مورد
مساله بهدست آوردند ،باید با استفاده از تفکر انتقادي،
آنها را ارزیابی کنند .مهم است این راهحلها بررسی و
سنجیده ش��وند و والدین قبل از انجام آن ،پیامدهای
اقدامات خود را ارزیابی کنند.
اجرای راهحل
بعد از انتخاب بهترین راهحل ،مراحل اجرای
آن باید روش��ن ش��ود .راهحلها را برای حل مساله به
ترتی��ب اولویت باید اجرا کرد .اگر با اس��تفاده از یک
راهحل مشکل برطرف نشد ،نباید ناامید شد ،بلکه باید
راهحلهای دیگري را نيز امتحان کرد.
نحوه برخورد با نوجوان
مشکوک به اعتیاد

احساسات خود را کنترل کنید
سعی کنید با آرامش و احساس محبت با فرزندتان به
گفتگو بپردازید .حس عصبانیت خود را کنترل کنید،
در غیر این صورت ش��رایط وخيمتر میش��ود .زمانی
که نوجوانتان از مواد مخدر اس��تفاده کردهاس��ت با او
ت
وارد صحبت و جر و بحث نش��وید .در زمان عصبانی 
از تهدیدهای غیرممکن پرهیز کنید ،چراکه این گونه
تهدیده��ا غیرواقعی و آزاردهنده هس��تند ،همچنین
پس از مدتی احترام متقابلت��ان را از بین میبرند .به
فرزندتان بگویید که مایلید به او کمک کنید و معموال
اولین قدم برای کمک به او پیدا کردن یک مشاور است.
البته ممکن است اولین جلسه مشاوره تنها با خود شما
انجام ش��ود .به نوجوانتان بگویید دوستش دارید بدون
آنکه سعي در نصیحت کردن او داشته باشید .محدوده
کمکهای خود را به او مشخص کنید و بگویید حاضريد
چه کارهایی را انجام دهيد و چه کارهایی را نه.
تنها به چشمان خود اعتماد کنید ،نه
آنچه فرزندتان ادعا میکند
نفی کردن مش��کل اعتیاد جزیی از اعتياد به حس��اب
میآید .تصور نکنید فرزندتان به تنهایی قادر است مقدار
مصرف��ش را پایین بیاورد و یا به ش��کل منطقی با این

مساله برخورد کند .این بیماری با منطق
کامال در تضاد است (شخص معتاد اول به
خودش دروغ میگوید بعد به دیگران).
صحبت خود را تنها به واقعیتها و شرایط
موجود محدود کنید .وقت و انرژیتان را
صرف پیدا کردن این که چه کس��ی او را
تش��ویق به این عمل کردهاس��ت و یا چه
کسانی مواد در اختیار او گذاشتهاند ،نکنید.
خود را مس��وول بیماری نوجوانتان ندانید و
هرگز چنین فکری را به خود راه ندهید که
اگر من پدر و یا مادر خوبی بودم چنین اتفاقی
برای فرزندم پیش نمیآمد .این گونه مسائل
تنها مسائل جانبی هستند ،مساله اساسی این
است که فرزندتان در حال حاضر مشکوک به
اعتیاد است و احتیاج به کمک دارد.
هرچه سریعتر در جستجوی گرفتن
کمکهای صحیح باشید
مش��کل را پنهان نکنید ،هرچه به زمان مخفی کردن
مشکل اضافه شود به وضعیت فرد و در نتیجه ساختار
خانواده لطمه بیش��تری وارد میش��ود .از افرادی که
خود مبتال به بیماری اعتیاد هستند نصیحت نپذیرید
و فرزندتان را نصیحت نکنید ،زيرا این گفتگوها فقط
عصبانیت و ش��رم او را بر میانگیزند و هر دو طرف را
آزار میدهند.
حتی اگ��ر فرزندتان مایل به کمک گرفتن از مش��اور
نیست ،ش��ما برای کنترل احساسات خود و یادگیری
ش��یوه عکسالعمل مناس��ب به مراکز مشاوره مراجعه
کنید .اعتیاد یک بیماری فردی نیست بلکه یک بیماری
خانوادگی است که تاثیرات منفی خود را بر روی تمامی
افراد خانواده بهجا میگذارد .بسیاری از والدین به خاطر
حفظ آبرو و ش��رمی که احساس میکنند تمايل دارند
این مساله را خصوصی نگه دارند ،ولی بسیار مهم است
ک��ه این بیماری از خفا بیرون بیاید و نوجوان بداند که
خانوادهاش از اعتياد او آگاه هستند و حاضرند براي ترك
اعتيادش از او پشتيباني كنند.
در جلس��ات مشاوره مهم اس��ت که والدین در مورد
رفتاره��ای نامس��اعدی ک��ه از فرزندش��ان دیدهاند،
صحبت کنند .مش��اور یا روانشناس معموال سواالتی
در رابط��ه با مق��دار مصرف ،دفعات اس��تفاده ،مکان
اس��تفاده ،روش استفاده و پیامدهایی که نوجوان در
دوران اعتی��اد با آنها روبهرو ش��ده میکند تا از این
طریق اطالعات الزم را بهدست آورد.

برای پیشگیری اولیه از
اعتیاد:

 -1با فرزند خود صریح
و رک صحبت کنید ،فرزند
شما در این سن تحمل
صراحت را دارد.
 -2موضع خود را
مشخص کنید و نظر خود
را در مورد اعتیاد بیان کنید
و در برخورد با او منطقی
باشید.
 -3گاهی خودتان را جای
او بگذارید و از دید او به
مسائل نگاه کنید.
 -4در خانواده قوانینی
مشخص وضع کنید و برای
سرپیچی از آنها مجازاتی
را تعیین کنید ،مجازاتها
را منطقی و در حد معمول
انتخاب کنید.
 -5سعی کنید به
حرفهای فرزندتان گوش
کنید و به او اجازه صحبت
بدهید.
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چگونه خانوادهای مقاوم در برابر اعتیاد بسازیم؟

والدين حرفهاي؛ 4

نيازجامعه امروز

در عصر حاضر ،نيازمند پرورش فرزنداني توانمند هستيم تا با كسب
مهارتهاي الزم ،شيوه زيستن ،خوب زيستن و با هم زيستن را فراگرفته و
توان مقابله با امواج متالطم آسيبهاي متفاوت را داشته باشند اما قبل از
هر چيز بايد والديني حرفه اي و ماهر داشته باشيم.
ويژگيهاي والدين حرفهاي در عصر حاضر

1

در عصر كنون��ي نيازمند والدي��ن مقتدر،
حرفهای و توانا (نه مستبد) با صالحيتهاي
ذهن��ي و اخالقی ب��راي تربي��ت فرزندان
هس��تيم به گونهاي كه 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 بلكه با
دوري از هرگون��ه تعارض در نحوه تربيت فرزندان ،با
مش��اركت ،هماهنگي و هم فكري مستمر نسبت به
تربيت آنان مبادرت میورزند.
والدينميبايس��ت با ايجاد ميكروس��كوپ
ذهن��ي در من��زل نس��بت به شناس��ايي
باكتريه��اي ذهن��ي فرزندان خ��ود اقدام
نماين��د .به عبارتي ميتوان گفت فرزنداني كه داراي
ش��خصيت س��تيزهجو ،لجباز ،پنهان كار ،انزواطلب،
دروغگ��و ،مضط��رب ،مس��ئوليتناپذير ،پوچگ��را،
خودكمبي��ن ،باعزت نفس و اعتم��اد به نفس پايين،
خودش��يفته و كنجكاو هستند به راحتي وارد ميدان
خطر آس��يبهاي اجتماعي ميشوند .بنابراين تالش
والدين ميبايست بر اين اس��تقرار يابد كه فرزنداني
تربي��ت نمايند كه براي خود و ديگ��ران ارزش قائل
بوده و از سالمت روان مطلوبي برخوردار باشند.
حضور فيزيكي ،رواني و عاطفي والدين در
من��زل ،نقش بس��زايي در ام��ر كنترل و
نظ��ارت غيرمس��تقيم بر رفت��ار فرزندان

2

3
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داش��ته و از زمينهه��اي انح��راف احتمال��ي آن��ان
جلوگيري خواهد نمود.
والدين ميبايس��ت فض��اي داخل منزل را
شاداب ،بانشاط و برانگيزاننده نموده و از هر
گونه سكوت زياد و محيط سرد و طردكننده
فضاي منزل ،چهره خش��ك ،خشن و بدون محبت،
روابط غيردوس��تانه ،مقايس��ه فرزندان ب��ا ديگران،
تبعي��ض ،وعدهه��اي غيرعمل��ي ،درگي��ري ،نزاع و
س��روصداي زياد ،س��رزنش ،اهانت ،ت��رس ،رعب و
وحش��ت ،مجادله و قهرهاي م��داوم ،تحكم ،تحقير،
تهديد ،كنترلهاي پليسي و روش هاي خصمانه كه
همانند ضربه چكش به شخصيت فرزندان ،ضربههاي
مهل��ك وارد مي كنند ،جلوگيري نمايند .زيرا فضاي
نامطلوب و متش��نج درون منزل س��بب اس��ترس،
اضطراب و دردهاي عاطفي فرزندان گرديده و زمينه
بياعتمادي ،رازداريهاي خطرناك ،پنهانكاريهاي
رفتاري ،فاصله فيزيكي(فرار از منزل) عاطفي ،رواني
و فك��ري فرزندان را فراهم نم��وده و بدين ترتيب با
خاموش شدن موتورهاي ذهني فرزندان ،ارتباط آنان
با افراد نامناس��ب ك��ه آرام��ش (كاذب) را از طريق
مصرف سيگار ،قليان ،مواد مخدر ،پارتيهاي شبانه و
ديدن فيلمه��اي خالف اخالق ب��راي فرزندان مهيا
نموده ،به صورت پنهاني برقرار خواهد شد ،ضمن آن
كه نرمش محض و بيتفاوتي و تسليم در قبال كليه
رفتارهاي فرزندان زمينهساز گستاخي و انحراف آنان
خواهد شد.
ايجاد تحرك از طريق بازيهاي دستهجمعي
والدين با فرزن��دان در منزل ،پيادهروي و ...
ضمن غنيس��ازي اوقات فراغ��ت فرزندان،
سبب خواهد شد از سكون آنان به ويژه نشستن مداوم
پاي اينترنت و َسفر مجازيشان به سايتهاي نامناسب
جهاني جلوگيري شود .بايد باور داشته باشيم امروزه،
جهان از طريق صفحه كليد رايانه ،بر نوك ده انگشت
فرزندان ما قرار گرفته و آنان با موجسواري و كنجكاوي
در س��ايتها به جس��تجوي موضوع��ات ميپردازند.
متأسفانه فقدان برنامههاي متنوع در منزل ،موجبات
گرايش آنان را به اعتياد نوين اينترنتي فراهم ساخته
است ،ضمن آن كه بايد يادآور شد برخي از سايتها با
ارائه باورهاي غلط به نوجوانان از جمله اينكه [مصرف
مواد صنعتي س��بب افزايش قواي جنس��ي ،افزايش
تمرك��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.
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6

والدينميبايس��ت از هرگون��ه گفتمان به
صورت «بايد و نبايد و  » ...كه همواره مورد
اعت��راض فرزن��دان ب��وده و آن را نوع��ي
حرفهاي تكراري قلمداد مينمايند ،پرهيز نموده و
با تقويت قوه عقل و نيز با عمل و رفتار سالم خود از
جمل��ه عدم مصرف س��يگار ،قليان ،ال��كل ،مواد و ...
الگوي مناسبي براي فرزندانشان باشند.
دوري از هرگونه قوانين انضباطي نامناسب
و پرهي��ز از س��ختگيري و ب��ه جاي آن
تعيين قوانين ش��فاف و روشن در منزل با
مش��اركت 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 دروازههاي
ورود به موادمخدر)  ،ميزان زمان استفاده از اينترنت
و  ]...نقش بسزايي در مصونماندن فرزندان از گزند
آس��يبهاي اجتماعي دارد .ذكر اي��ن نكته ضروري
اس��ت ك��ه رايانه ميبايس��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 كنار آنان حضور
فيزيكي داش��ته باشند تا زمينه آس��يبپذيري آنها
كاهش يابد.
والدين ميبايس��ت ضمن آگاهي از اسامي
ان��واع مواد مخ��در و نيز م��واد صنعتي و
ش��يميايي رايج در محله س��كونت ،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 آگاهيهاي 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 كالمي
و غيركالمي مناسب نس��بت به مقتدرسازي ذهني
آنه��ا در مقابله با انحرافات و آس��يبهاي اجتماعي
مب��ادرت ورزند تا فرزندان ش��ان با داش��تن دانش
كافي ،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
مراكز آموزشي فرزندان و آگاهي از هرگونه
تغيي��ر احتمال��ي اع��م از اف��ت تحصيلي،
غيبته��اي مك��رر در كالس درس ،انزواطلبي ،بروز
رفتارهاي پرخاشگرانه و يا رفتارهاي مشكوك ،سبب
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خواهد ش��د ضمن علتيابي از انحراف فرزندان خود
جلوگيري نمايید.
والدي��ن در زم��ان انتقادك��ردن ب��ه
فرزندان ،ميبايست رفتار خاص آنها
را م��ورد نقد قرار داده و به دور از هر
گونه مچگيري يا زير س��وال ب��ردن كليه رفتارهاي
فرزندان ،از درهم ريختن ش��الوده عزت نفس(خود
ارزش��مندي) آن��ان خ��ودداري نم��وده و هم��واره
توجهشان را به كارهاي مثبت فرزندان خود متمركز
نمايند تا سبب تقويت رفتارهاي مثبت آنها گردند.
والدين ميبايست در خصوص دوستان
فرزندانش��ان ،آگاهي كامل داشته و
سعي نمايند با والدين دوستان فرزند
خ��ود ارتباط برقرار كرده و در صورت بروز رفتارهاي
نامناس��ب ،به ط��ور جمعي با هم مش��ورت نموده و
تصميم مناسب را اتخاذ نمايند.
والدي��ن ميبايس��ت ب��ا تس��لط بر
مهارتهاي زندگ��ي ،برنامه زندگي
براي زندگي كردن داش��ته باشند و
هم زمان نيز ب��ا مجهز نمودن خود به دانش كافي
ب��ه منظور دس��ت و پنجه نرم كردن ب��ا معماهاي
زندگي و با تهيه لنزه��اي متفاوت براي مواجهه با
عص��ر پيچيده امروز ،نس��بت ب��ه تعليم روشهاي
گوناگون به فرزندانشان مبادرت ورزند تا با ايجاد
كمربن��د ايمن��ي براي آن��ان در زم��ان حضور در
جامع��ه پُر ازدحام ام��روز آن هم ب��ا فرهنگهاي
متفاوت ،آس��يبهاي متنوع و  ،...توانايي مقابله با
مس��ائل ،مش��كالت و انحرافات اجتماعي را داشته
باشند.
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باید توجه داشته
باشید که:
توسعه معنويت در فضاي
منزل توسط والدين از
جمله صداقت ،عامل
بودن به گفتهها ،تفاهم،
مهرباني ،همدلي ،عدم ريا
و ظاهرسازي و نيز تقويت
رفتارهاي مذهبي يعني
انجام واجبات (نماز و )...
و ترك محرمات(كسب
رزق حرام و  )...و تشويق
فرزندان به اين گونه
اعمال ،گامهاي مهمي
براي مصونسازي و
واكسينه نمودن آنان از
ورود به گردونه آسيبهاي
اجتماعي خواهد بود.
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پرسش و پاسخهای رایج
همیشه سواالتی در رابطه با اعتیاد یا سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان وجود دارد
که ندانستن پاسخ آنها ،پدرها و مادرها را نگران میکند .در هر شماره از پیشگیری
نوین ،مهمترین این سواالت و پاسخهای علمی به آنها را خواهید خواند.

1

نقش عوامل خطر فردي در
گرايش نوجوانان به
سوءمصرف مواد مخدر و
روانگردان چيست؟
پژوهشها نش��ان ميدهند وقت��ي كودكان
در خانوادههاي داراي س��ابقه اعتياد ،دزدي
ي��ا رفتاره��اي مجرمان��ه به دني��ا ميآيند و
تربيت ميش��وند ،اين خطر ك��ه آنها هم به
مش��كالت ناشي از مصرف مشروباتالكلي و
مواد مخدر يا بزهكاري دچار ش��وند ،افزايش
مييابد .مث ً
ال بزرگ ش��دن در خانوادهاي كه
يكعضو آن معتاد اس��ت ،خطر سوءمصرف
را چ��ه ب��راي پس��ران و چه ب��راي دختران
افزايش ميدهد.

2

مصرف استروئیدها ،چه
عالیمی را به همراه دارد؟
عالئم مصرف استروئيدها شامل
افزايش وزن و حجم عضالت (به ويژه هنگامي
كه در برنامههاي پرورش اندام استفاده شود)،
پرخاش��گري و خش��ونت ،ب��ه وج��ود آمدن
لكهه��اي بنفش ي��ا قرمز روي پوس��ت بدن،
مت��ورم ش��دن رو و كف پا و كوچك ش��دن
پاها ،لرزش ،تيرگي بدون دليل پوست و بوي
ناخوشايند دایمي دهان ميباشد.

2

خطراتی که مصرف
استروئیدهادارد کدامند؟
افزاي��ش خط��ر آس��يب بافتی،
مش��كالت قلبي -عروقي ،تپش قلب نامنظم،
افزايش فش��ار خون ،كم خون��ي ،خونريزي
بيني ،رشد غيرعادي در نوجوانان و كودكان،
مش��كالت كب��دي ،كليه و پروس��تات ،خطر
سرطان ،مشكالت گوارش��ی ،تهوع ،استفراغ
و نازائي
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4

آدامسها و
خوشبوکنندههای
«پانپراگ» چیستند؟ آیا
ضرری دارند؟
آدامسها و خوشبوکنندههای پانپراگ ،هر
چن��د این بار با اس��م زیب��ا و فریبدهندهای
وارد بازار کشور ما شده است ،اما در حقیقت
ترکیبی ش��بیه همان م��اده مخدر ناس دارد.
نیکوتین موجود در آن از طریق مخاط دهان
جذب و باعث بدرنگ ش��دن دندانها شده و
به مغز آسیب میرساند و باعث سرطان دهان
و حنجره میشود.
مهمتری��ن عارضه این ماده ایجاد وابس��تگی
و اعتی��اد ب��ه آن و تمایل فرد به اس��تفاده از
موادمخدر قویتر میباشد.

5

تاثيرپذيري فرزندان از
والدين چه نقشي در گرايش
يا عدم گرايش آنها به مواد
مخدر دارد؟
والدی��ن از مهمتری��ن اف��رادی هس��تند که
فرزن��دان از روی آنها الگوب��رداری میکنند.
عقیده آنه��ا در مورد مواد مخدر مس��تقیما
روی فرزندانش��ان تاثیر میگ��ذارد .نوجوانی
که تصمیم میگیرد هیچگاه در زندگی خود
از مش��روبات الکلی و یا مواد مخدر استفاده
نکن��د ،در واقع ای��ن تصمیم او به سیس��تم
ارزش��ی موجود در خانوادهاش مرتبط است.
والدین وظیفه دارند به فرزندان خود توضیح
دهن��د که چرا یک ن��وع روش خاصی را در
زندگیشان در پیش گرفتهاند و انتخابهایی
که در حال حاضر در زندگی انجام میدهند
چگونه میتوانند در آینده آنها تاثیر بگذارند.
والدین بای��د با قاطعیت زمان��ی که صحبت
از م��واد مخربی مانند الکل ،تنباکو و س��ایر
مواد مخ��در به میان میآید ،موضعش��ان را

ب��ه طور قطع��ی در برابر چنین مس��ائلی به
فرزندانش��ان بگویند .اگ��ر در برخورد با این
مسائل با قطعیت برخورد نکنید ،فرزندانتان
تمایل به استفاده از مواد مخدر و روانگردان
پیدا میکنند.

6

با دیدن چه عالئمی در
فرزند نوجوانم ،باید نگران
گرایش او به مصرف مواد
مخدر یا روانگردانها شوم؟
 تغییر در برنامههای عادی روزمره مانند خوردن و خوابیدن تغییر شرایط جسمانی مصرف بیش از حد قطره اس��تریل چشمی،دهانشویه و ادکلن یا اسپری خوشبوکننده
 تغییر رفتار و احساسات عدم تمرکز خودداری از روبهرو شدن با والدین داشتن رفتارهای مشکوک گم شدن داروهای مسکن از قفسه داروها استشمام بوی نامتعارف از لباسهاو به همراه داشتن وسایل مصرف مواد

7

برای پیشگیری اولیه از
اعتیاد ،چه نکاتی را باید در
تربیت فرزند نوجوانمان
رعایت کنیم ؟
 -1ب��ا فرزند خود صریح و رک صحبت کنید،
فرزند ش��ما در این س��ن تحم��ل صراحت را
دارد.
 -2موضع خود را مش��خص کنید و نظر خود
را در م��ورد اعتیاد بیان کنید و در برخورد با
او منطقی باشید.
 -3گاهی خودتان را جای او بگذارید و از دید
او به مسائل نگاه کنید.
 -4در خانواده قوانینی مش��خص وضع کنید
و برای س��رپیچی از آنه��ا مجازاتی را تعیین
کنی��د ،مجازاتها را منطقی و در حد معمول
انتخاب کنید.
 -5س��عی کنید به حرفهای فرزندتان گوش
کنید و به او اجازه صحبت بدهید.

آزمون
ﺁﺯﻣﻮﻥ

می
ﻣﻴزان
ﺰﺍﻥمﻣوفق
ﻮﻓﻘیت
ﻴﺖدر
ﺩﺭپی
ﭘﻴشگی
ﺸﮕﻴری
ﺮﻯ
از
ﺍﺯ گرا
ﮔﺮﺍیش
ﻳﺶ فرزن
ﻓﺮﺯﻧدان
ﺪﺍﻥ به
ﺑﻪ اع
ﺍﻋتیاد
ﺘﻴﺎﺩ

این
ﺍﻳﻦ آزمون
ﺁﺯﻣﻮﻥ مشخص
ﻣﺸﺨﺺ می
ﻣﻰکند
ﻛﻨﺪ که
ﻛﻪ شما
ﺷﻤﺎ (به
)ﺑﻪ عنوان
ﻋﻨﻮﺍﻥ والدین)
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ( تا
ﺗﺎ چه
ﭼﻪ حد
ﺣﺪ موفق
ﻣﻮﻓﻖ شده
ﺷﺪﻩاید
ﺍﻳﺪ
فرزندا
ن
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ت��ان
ﺗــﺎﻥ
را
ﺭﺍ
از
ﺍﺯ
ش��رایطی
ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ
ک��ه
ﻛــﻪ
باعث
ﺑﺎﻋﺚ
گرايش
ﮔﺮﺍﻳﺶ
به
ﺑﻪ
س��مت
ﺳــﻤﺖ مواد
ﻣﻮﺍﺩ مخدر
ﻣﺨﺪﺭ مي
ﻣﻲش��وند
ﺷــﻮﻧﺪ
حفاظ��ت
ﺣﻔﺎﻇــﺖ کنید
ﻛﻨﻴﺪ وﻭ در
ﺩﺭ واقع
ﻭﺍﻗﻊ از
ﺍﺯ اعتياد
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ فرزندانتان
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ پﭘيش��گيري
ﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ كنيد.
ﻛﻨﻴﺪ .جلوی
ﺟﻠﻮﻯ هرکدام
ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ
از
ﺍﺯ ش��رایطی
ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ که
ﻛﻪ اجرا
ﺍﺟﺮﺍ کرده
ﻛﺮﺩﻩاید
ﺍﻳﺪ عالمت
ﻋﻼﻣﺖ بگذارید،
ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ،سپس
ﺳﭙﺲ در
ﺩﺭ انتها
ﺍﻧﺘﻬﺎ تعداد
ﺗﻌﺪﺍﺩ عالمت
ﻋﻼﻣﺖها
ﻫﺎ را
ﺭﺍ
بشمارید.
ﺑﺸﻤﺎﺭﻳﺪ.
هرچه
ﻫﺮﭼﻪ
این
ﺍﻳﻦ
تعداد
ﺗﻌﺪﺍﺩ
بیشتر
ﺑﻴﺸﺘﺮ
باشد
ﺑﺎﺷﺪ
به
ﺑﻪ
این
ﺍﻳﻦ
معناست
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
که
ﻛﻪ
فرزندانتان
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ
کمتر
ﻛﻤﺘﺮ
در
ﺩﺭ
خطر
ﺧﻄﺮ گرايش
ﮔﺮﺍﻳﺶ به
ﺑﻪ مصرف
ﻣﺼﺮﻑ مواد
ﻣﻮﺍﺩ مخدر
ﻣﺨﺪﺭ قرار
ﻗﺮﺍﺭ دارند.
ﺩﺍﺭﻧﺪ.

 (1ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ »ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ« ﻭ »ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ« ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
 (2ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﺍﻳﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
 (3ﺳــﻌﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺧﻮﺑﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
(4
ﻋــﺰﺕ
ﻧﻔــﺲ،
ﺧﻮﻳﺸــﺘﻦ
ﺩﺍﺭﻯ
ﻭ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺑﻪﻧﻔﺲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
 (5ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
 (6ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ
ﺗﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻧﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
 (7ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺍﻓﺴــﺮﺩﮔﻰ،
ﺑﻰﺣﻮﺻﻠﮕــﻰ ﻭ ﺍﻧﺰﻭﺍﻃﻠﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻤﺎﻥ
ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
 (8ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ
ﮔﻮﺷﺰﺩ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
 (9ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﭘﺴــﻨﺪﻳﺪﻩ ﺍﺧﻼﻗﻰ ،ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﻧﻮﺟــﻮﺍﻥ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺁﻣﻮﺯﻳﻢ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
 (10ﻣﻬﺎﺭﺕﻫــﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔــﻲ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺁﻧﻬــﺎ
ﻣﻲﺁﻣﻮﺯﻳﻢ.
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

ﺗﻌﺪﺍﺩ
تع��دادﭘﺎﺳﺦ
عالمت
ﻫﺎﻯ
های را
»ﺧﻴﺮ«
کهﺭﺍزدهاید ب
ﺑﺸﻤﺎﺭﻳﺪ،
ش��مارید،
ﻫﺮﭼﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ
هرچ��ه
ﺁﻧﻬﺎ
تع��داد
ﺑﻴﺸــﺘﺮ
آنهاﺑﺎﺷﺪ،
بیش��تر
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻤﺎ
باش��د ،فرزند
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺩﺭ
ش��ما
ﻣﻌﺮﺽ
بیش��تر
ﺧﻄﺮدرﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻳﺎ
مع��رضﺳخطر
ﻮءﻣﺼﺮﻑ
اعتی��اد یا
ﻣﻮﺍﺩ
س
ﻣﺨﺪﺭ ﻭ
وءمصرف
ﺭﻭﺍﻥمواد
ﮔﺮﺩﺍﻥمخدر
ﻗﺮﺍﺭ و روا
ﺩﺍﺭﺩ.نگردان قرار دارد.
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ویژه والدین دانشآموزان 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

