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 مقدمه -1
خوب بینی چیزهای  شویم، انتظار و پیش دار می وقتی که ما بچه

ان مان از خودمفرزندان یمداریم. آرزو دار برای فرزندانمانبزرگ و 

و  یما تهان آرزو داشمکه خودهایی  موقعیتبهتر شوند و به 

ممکن است فکر کنیم که در راه رسیدن به  برسند. یما نرسیده

روبرو  زندگیدر  یسخت و پرچالش لحظات ها با این موقعیت

که در دام اعتیاد و الکل  نداریم انتظارگاه  هیچ ولی ،خواهند شد

 د.نبیفت

است. تمام  بزرگ مانند یک شوک برای والدین اعتیاد فرزندان

اما متاسفانه مواد مخدر در هر مرحله ای از  ؛د که فرزندانشان هرگز در معرض مواد مخدر و عوارض جانبی مختلف آن قرار نگیرندوالدین آرزو دارن

 زندگی ممکن است وارد شود. 

به گفته  و 1سال است 13در کشور ما، اعتیاد به مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان نگران کننده است. متوسط سن شروع مصرف مواد مخدر 

 اکنون هم شود، یم اعالم آموزان دانش ادیاعت نرخ از که ییآمارها طبق 2در ایران تبدیل شده است. ها خانواده ینگران نینخستبه  ادیاعت مسئولین،

ظم مواد مصرف به طور من یعنیهستند. دچار اعتیاد درصد  2که  شود)دقت  هستند ادیاعت دچار رستانیدب مقطع آموزان دانش از درصد 2 حدود

 زنگ کی نیا و است( از این مقدار بیشتر ناًر خطر ابتال به اعتیاد هستند مطمئاند و د می کنند وگرنه آمار نوجوانانی که این مواد را امتحان کرده

 حدود در مدو متوسطه مقطع آموزان دانش انیم در شیپ سال 13 حدود یعنی 31 سال در درصد نیا. شود یم محسوب مدارس یبرا یجد خطر

 یدرصد کی شیافزا با ،(33)سال  آمده دست  به که یآمار نیآخر طبق حاال و دیرس درصد کی به 31 سال در یعنی بعد سال 11 و بود درصد مین

 3!است دهیرس درصد 2 به

 یایدن کردن تجربه و دروو و یکودک یایدن ترک حال در نوجوان .کند یم وصل یبزرگسال به را یکودک که است یمهم گذار دوره یوجوانن

 نقد پرسد، یم سوال کند، یم فکر او مستقل تیهو نیا کسب یبرا .است مستقل یتیهو کسب ،گذار نیا مهم یها شاخصه از یکی .است  یبزرگسال

 بزرگ گرید که دهد یم نشان نشیوالد و خودش به رود، یم دیجد یها تجربه استقبال به کند، یم مخالفت خانواده یمیقد یها سنت با کند، یم

ضرورت پذیرش در جمع دوستان و سعی در حفظ  ،همساالن از ثیر زیادأ. همچنین تاست اش یزندگ یاصل رندهیگ میتصم خودش و است شده

 با مشکالت هها، نحوه برخورد والدین در مواجه باشد. به خاطر همین ویژگی استقالل خود از والدین، بخشی از خصوصیات این دوره از زندگی می

باشد. والدین باید در مورد مواد مخدر و اعتیاد نوجوانان اطالعات کافی داشته باشند و در مورد نحوه  فرزندان در این سنین بسیار مهم و اساسی می

یت و صحیح برخورد در این موارد آموزش الزم را دیده باشند. هرگونه برخورد ناصحیح باعث سوق فرزندان به سمت اعتیاد شده و به علت حساس

 اهمیت زیاد این سن ممکن است باعث آسیب جدی و گاه جبران ناپذیر شود.

علل کلی گرایش به سمت مواد ، سپس شود صحبت می یجواناز آن در دوره نو والدین و فرزندان اهمیت آگاهی در مورد اعتیاد و ، ابتداقالهدر این م

والدین  معموالً که یهای احساس پس از آن شود، فرزندان عنوان می توسط موادکردن آگاهی والدین از مصرف  چگونگیشود، سپس  مخدر بیان می

شود و در پایان  اشتباهات رایج در برخورد با اعتیاد فرزندان گفته میدر ادامه برخی  ،گردد شوند بیان می درگیر با اعتیاد فرزندان دچار آن می

ای در مورد نحوه گفتگوی  ضمیمه نیز گردد. در انتهای مقاله عتیاد فرزندان بیان میهایی برای ایجاد دگرگونی و چگونگی برخورد درست با ا راه

  درست با فرزندان درگیر اعتیاد آورده شده است.

                                                           
1
 (/www.irna.ir/news/83221425) 3/12/33خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(   

2
 (http://fna.ir/bns4bm) 3/3/1333 ارسف یخبرگزار  

3
 (/http://www.salamatnews.com/news/261645) 1333/11/12سالمت نیوز   
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 اعتیاد و نوجوان -2

 یعیشا امر نوجوانان انیم در تنباکو و الکل، مواد، کردن امتحان 

 انشگوش و چشم ممکن است هرچند ؛کنجکاو و دنجوان آنها. است

. ستین بردار دست یکنجکاو حسولی  ،باشد پر هشدارها زا

 در کنند یم یسع سال هم دوستان ای مواد فروشندگان

 یمعرف یمواد رابنگ  و جوانایمار یحت و تنباکو الکل، شانیها غیتبل

 بار کیحداقل  که دارد را ارزشش و ستین آور ادیاعت که کنند

 . شود امتحان

 کنار یستیرودربا یها پرده ،مواداز  کنندگان استفاده  جمع در

این باعث . کند یم احساس گروه جزئی از را خودنوجوان  و رود یم

 .دمی شو ییتنها و ینگران از  حاصله یجانیه ای یذهن فشارکاهش 

 ،سیگار، الکل و دیگر مواد مخدرد. دارنکه پویایی باالیی  ینوجوانان برای خصوص هب ،اثر می گذارند 1پاداش مغز سامانهتمام مواد اعتیادآور بر روی 

 شیمیایی مواد این سیل .کنند نام دوپامین غرق می های ب دهند. این مواد مغز را در ماده پاداش مغز را افزایش می سامانهبط به تمواد شیمیایی مر

، گریه کردید یدتمام دفعاتی که خندیدتصور کنید  ؛دوپامین ماده بسیار جالبی است شود. آرامش و رهایی از اضطراب می باعث ایجاد حس نشاط،

. هر چند دوپامین باعث ایجاد احساس نشاط می شود، اما کارکرد یا این که نفستان بند آمده، در تمام این دفعات دوپامین در حال کار بوده است

 اجتماعی روابطداشتن وابیدن، غذا خوردن و اعمالی مانند خ ؛ها را به سمت اعمالی که برای بقا الزم است هدایت کند اصلی آن این است که انسان

وقتی که الکل و  دهند. های طبیعی و سالم بدن را تغییر می پیام این است که این مواد ،کند آنچه مواد اعتیادآور را تا این حد خطرناک می دوستانه.

کند که تو به  جوانان این پیغام را دریافت مینواین  دهند مغز صورت غیر طبیعی افزایش می هدیگر مواد مخدر سطح دوپامین در مغز نوجوان را ب

 نداری. نیاز ،الکل و یا دیگر مواد اعتیاد آور احتیاج داری به ای که غذا، خواب و روابط دوستانه به اندازه

کند  میلین مانند عایقی عمل می این اند. ای چرب به نام میلین پوشیده شده وسیله ماده هطور عمومی ب هشوند، ب رون نامیده میوهای مغز، که ن سلول

ها در مغز  رونون کند. مانند جریان الکتریسیته که از یک سری سیم تلفن عبور می ؛رون دیگر برسدورون به یک نوشود پیام از یک ن باعث میکه 

. اند ها را احاطه نکرده ورونن هنوز کامالًها  مغز یک نوجوان این میلیندر شود. اما  محافظت می کامالًشده و  پوشیده میلیناز یک بزرگسال به خوبی 

احساس لذتی که نوجوان از به همین دلیل  کند. رون دیگر منتقل میورون به نودر حال رشد پیغام بلندتری از یک ن به همین دلیل مغز نوجوانِ

نابراین ب د.کن میصدق و غم و یا استرس نیز  این در مورد تجربیات منفی مانند اضطراب بیشتر از یک بزرگسال است. ،دکن یک واقعه لذت بخش می

 تر هستند. اثرات این مواد حساساو نسبت به  مغز پاداش سامانه ،گیرد قرار می، مانند مصرف الکل، رفتار خطرناککه نوجوان در یک  وقتی

 با را مواد این مغز شود، مواد مخدر مصرف و الکل نوجوانیدوره  در اگر

 اشتباه را شخص بلوغ و تکامل سطح و گیرد می اشتباه طبیعی عصبی ناقالن

 ریزی برنامه اشتباه های موقعیت برای را خود مغز ،این صورت در. خواند می

عدم  بنابراینکند.  الزم است را تولید نمی ای که واقعاً و مواد طبیعی کند می

وسیله مغز تولید  هتعادلی در میزان موادی که الزم است و مقداری که ب

 ها، تعادلی بی این تصحیح برای شخص آید. در نتیجه وجود می هبشود  می

 کند. می پیدا الکل یا مواد به زیاد ولع

 تر جوان قدر شخص هر الکل و مواد مصرف زمان در که دهد می نشان آمار

 شدن احتمال معتاد ،شود شروع سالگی سیزده سن از الکل منظم مصرف اگر. است بیشتر او شدن معتاد احتمال باشد،

                                                           
1
 پدیا( )ویکی مثبت ایه شدن، انگیزه و هیجان مجموعه ای از ساختارهای مغز و مسیرهای عصبی است که مسئول شناخت پاداش هستند، از جمله شرطی  

https://www.sciencenews.org/blog/scicurious/addiction-showcases-brain-flexibility
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دهد که در زمان مصرف مواد و الکل هر قدر شخص  یآمار نشان م

است. اگر مصرف منظم الکل  شتریجوان تر باشد، احتمال معتاد شدن ب

 ادیز اریشروع شود، احتمال معتاد شدن بس یلگسا زدهیرا از سن س

شود که شانس معتاد شدن به الکل چهار  یشروع زودرس باعث م .است

 شود. شتریبرابر ب

نگرانی و  غم، احساس پس بسیاری از نوجوانان به تنهایی قادر نیستند از

 .هستند دیگران از کمک و حمایت برآیند و به دنبالحل مشکالت 

این حمایت را از راه صحیح و از طرف افراد دلسوز و  چنانچه نتوانند

توانمند دریافت کنند، به سمت دوستان ناباب و مصرف مواد خواهند 

نه تنها  را اوضاع مخدر مواد و الکل مصرف اما واقعیت این است که رفت.

 تر شوند. شود مشکالت حادتر و آنها افسرده ، بلکه باعث میکند نمی بهتر

 این د،باش کرده الکل نوشیدن شروع به سالگی یک و بیست در بار نخستین برای شخصی اگر مقایسه، در. درصد( 41)حدود  است زیاد بسیار

 1.شود بیشتر برابر چهار الکل به شدن معتاد شانس که شود می زودرس باعث شروع دیگر، عبارت به. بود خواهد درصد 11 احتمال

 بیشتری احتمال کند،نمی خوشحالی حساسانوجوان  وقتی. است هیجانی مشکالت با آن پیوند نوجوانان، برای مواد مصرف ودنب مخرب دیگر دلیل

 هرچند ،کند می بدتر را اوضاع و دشو می ناخشنودی احساس دچار تر بیش د،کنمی مصرف یا مواد الکل هرچه و آورد روی مصرف مواد به که دارد

 .اندرفته کنار راه سر از مشکالت که برسد نظر به چنین است ممکن کوتاه هایی دوره برای

بنا به مقتضیات  ؛نیست آسانی کار بودن نوجوان بگوییم، پرده بی

. باشند روبرو متعددی هیجانی هایچالش با بسا چه ،آنهاسنی 

های عشقی، فشار امتحانات، نگرانی از آینده، تحریک و فشار  شکست

دلیل  هشدن از طرف دوستان و تنهایی ب ردطهمساالن )ترس از 

د که به سمت کن نوجوان را تحریک میهمراهی نکردن با آنها( 

 د.  یا الکل برومصرف مواد مخدر 

 دیگران از کمک و حمایت به دنبالد و برآین مشکالت بار زیر درآمدن پا از نگرانی، غم، احساس پس از از نوجوانان به تنهایی قادر نیستندبسیاری 

و توانمند دریافت کنند، به سمت دوستان ناباب و مصرف مواد خواهند  چنانچه نتوانند این حمایت را از راه صحیح و از طرف افراد دلسوز .ستنده

 رفت.

 دکنن باور ناآگاهی روی از دبخواهن که است درک قابل کامالً .دهد می افزایش را اضطرابی و خلقی مشکالت به شدن دچار احتمال بودن نوجوان

 و سیگار الکل، که کند می القا را نکته این نیز اطرافیانبرخی  تبلیغات همچنین. بدهد آرامش آنها به است ممکن مخدر مواد یا مشروب سیگار،

 رمخد مواد و الکل مصرف واقعیت این است کهاما  .آورد می ارمغان به آنها برای را دنکه خواهان آن هست حس و حال خوبی تجویزی داروهای

با مصرف الکل و مواد مخدر به جای حل مشکل و پرداختن صحیح شخص  شود مشکالت حادتر شوند. بلکه باعث می ،کند نمی بهترنه تنها  را اوضاع

 دموا شدن، نشئه از پس عالوه بر این، د شد.نخواه بزرگترتر و  بیش مشکالت ،دوری کند مشکالت از تر بیش قدرچ هر .کند به آن، از آن دوری می

 پیش از تر افسرده یا مصرف مواد مخدر، الکل نوشیدن از پس بنابراین،. گذارد می تنها مشکالت با بدی روانی وضعیت در را شخص ،الکل و مخدر

 .بود دخواهن

 است ای ماده ،(است معروف نیز MTDMA یا E به که) اکستازی

 هیافت بسیاری محبوبیت ،صدا و سر پر های مهمانی در ابتدا در که

 مصرف از پس زیرا آورد، می سرحال حسابی را شخص ماده این. بود

 به( نفرین نوراپی و دوپامین سروتونین،) عصبی ناقل چندین ،آن

 ساعت شش اما. شود می آزاد ذخیره آنها های محل از مصنوعی طور

 تنها ملولی و دلتنگی احساس با کننده فرمص گذشت، نشئگی از که

شیمیایی در مغز به اتمام  –زیست مواد این ذخایر زیرا د،مان می

 های ناقل کننده آزاد عصبی های پایانه به رساندن آسیب با عمل در و است عصبی سمیت اثر دارای اکستازی که دهد می نشان شواهد. رسند می

 .کند می پیدا وام بیشترید و قدرت تأثیرات این باشد، تر جوان مغز قدر هر. شود می دائمی یا درازمدت های تعادل عدم باعث عصبی،

مواد مخدر نروند. حداقل باید تالش امتحان به سمت  ای با فرزندانشان برخورد کنند که ترجیحاً به گونه والدینبنابراین بسیار ضروری است که 

هشدارها پر  گوش فرزندان ازو  چشم به یاد داشته باشید که کنند.کنند که تا آنجا که ممکن است اولین تجربیات مصرف را به سنین باالتر منتقل 

حذف و تعدیل عوامل سوق  است که از علت گرایش آنها به مواد مخدر آگاه بود. تا با ضروری ،آنانبرای مقابله با مصرف مخدر در بنابراین  ،است

 مانع مصرف این مواد در فرزندان شد. ،دهنده به سمت مصرف
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 ،نم گفتم که به هیچ وجه نمی خواهم سیگار بکشموقتی به دوستا

آنها قبول کردند و دست از سرم برداشتند، ولی از آن به بعد آنها 

 ،وقتی علت را پرسیدم .رفتند بدون من به گردش یا پارک می

 کشند. کشی و آنجا همه سیگار می گفتند که تو سیگار نمی

 1مخدر مواد مصرف سوق دهنده بهعوامل محرک و  -3

 (!یمهمان میبرو ایب) ت و تفریحلذ 3.1

 گرانید چشم در و کند مالقات را یدیجد یها آدم، دبگذر خوشبه او  یمهمان درانتظار دارد  کند، یم قبول را رفتن به مهمانی دعوت ی نوجوانوقت

 نوجوان کند مشخص می که استاسات و احس انتظارات نیا .بگذراند خوش و دیاسایب یفکر یها دغدغه از فارغ را یدم خواهد یم. کند جلوه جذاب

به همین دلیل ممکن است کسانی برای به حداکثر رساندن لذت در مهمانی دوستانه یا  .کند رفتار چگونه و بزند ییزهایچ چه تجربه به دست

شود، رد  وقتی چیزی تعارف میممکن است مواد مخدر و اعتیادآور متفاوتی آورده شود و   در هر مهمانی گردش بیرون از شهر مواد مخدر بیاورند.

به نند و نیز ان در موقعیت خطرناک جلوگیری کشحتی المقدور از قرار گرفتن فرزند کردنش بسیار سخت است. بنابراین باید والدین تالش کنند

 دور کنند، یم تعارف آنها به کخطرنا و ادآوریاعت مواد ادیز احتمال به که یکسان از و ردهک تیرعا را اطیاحت جانبکه  ندفرزندان خود آموزش ده

 .دنبمان

 تحریک دوستان 3.2

نام  و نه از طریق فروشندگان بیاند  به مواد مخدر آلوده شده برادر و آشنایان ،بر خالف عقیده عمومی، بیشتر افراد از طریق دوستان، نزدیکان، خواهر

شود  نیستند و بیشتر شخصیتشان با همساالنشان تعریف می یخصوص در مورد نوجوانان که دارای شخصیت مستقل هفشار همساالن ب .و نشان

بیشتر است و به همین علت این گروه بیشتردر معرض خطر هستند. ترس 

دست و پا  رد شدن از جمع، تنهایی، مورد تمسخر قرار گرفتن و انگِطاز 

شود که مقاومت کردن در برابر دعوت  چلفتی و بچه ننه خوردن باعث می

تر شود. هرچقدر که شخص دعوت کننده  در سختبه مصرف مواد مخ

چون ترس از دست دادن  ،سخت تر خواهد بود «نه گفتن» ،عزیزتر باشد

پذیرند که  صورت مستقیم نیست و به عبارتی آنها می هشخص بیشتر است. یک نکته جالب در مورد فشار همساالن این است که گاهی این فشار ب

وقتی به دوستانم گفتم که به هیچ وجه »کند:  لویی نوجوان نقل میکنند.  طور دیگری رفتار می نید ولی عمالًشما سیگار نکشید یا مواد مصرف نک

وقتی علت را  .رفتند آنها قبول کردند و دست از سرم برداشتند، ولی از آن به بعد آنها بدون من به گردش یا پارک می ،نمی خواهم سیگار بکشم

 «کشند. کشی و آنجا همه سیگار می یگفتند که تو سیگار نم ،پرسیدم

ز این یکی دیگر از دالیل اصرار به همراه کردن یک نفر ترس از لو رفتن است. بهترین راه برای اطمینان از لو ندادن این است که خود شخص نیز ا

 کند. حبت نمیمواد استفاده کند یا به عبارتی شریک جرم باشد. اگر کسی مواد مصرف کند دیگر در این مورد با کسی ص

 کنجکاوی 3.3

اما معموالً افراد در مورد مقاومت در برابر مصرف مواد بیش . است و طبیعی ناپذیرریگز یامر نیا و هستند کردن امتحان اهل یحد تا ها انسان همه

کنجکاوی و این حس  نابراینب .داشت ندخواهن نگرانی ،شود هایی که مواد مصرف می از حد به خود اطمینان دارند و در نتیجه از حضور در محیط

 شود. میآنها  اعتیاد احتماالو باعث امتحان کردن این مواد   «هرچیزی ارزش یک بار امتحان کردن را دارد!»که 

 احساس بزرگ شدن 3.3

نم ولی به آنها دا کند چیزهایی می ام. من درباره خطراتی که سالمتی را تهدید می کنم بزرگ شده کشم چون با این کار احساس می من سیگار می»

 (سما« )ساله باشید. 14آیند نه زمانی که شما  کنم این خطرات در زمان پیری به وجود می کنم، چون فکر می فکر نمی

آنها حس  اند. شود بعضی از نوجوانان احساس کنند بزرگ شده تصمیم گرفتن برای استعمال مواد مخدر یک ریسک بزرگ است؛ بنابراین باعث می

شوند و احساس بزرگ  قانونی از دنیای کودکی خارج میآمیز و حتی غیر نجام بعضی از کارهای مخاطرهبا ا کنند می
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امعه که به نظر گاهی نوجوانان برای اینکه بر قوانین حاکم بر ج

این قوانین و  ت بشورند یا تا حدی از فشار زیادِآنها غیر عادالنه اس

 ؛زنند ها رها شوند، دست به کارهای خالف قانون و عرف می سنت

از  با این کار که کنند می تصور . آنهامواد مخدر مصرفمانند 

نشان گیرند و به آنها  میوالدین، مربیان یا معلمشان انتقام 

 توانید به من بگویید چگونه رفتار کنم. شما نمی ند کهده می

 

توانم آرامش خود را  هرگز نمی ،وقتی امتحانات نزدیک است

کنم فرصت کافی ندارم؛ بنابراین مجبورم  حفظ کنم. فکر می

هایی  ها را بیدار بمانم. چند وقت پیش دوستم به من قرص شب

 بمانم. ها بیدار داد که با خوردن آن می توانستم شب

های دیگری که حاضر به انجام چنین کارهای نیستند به دیده تحقیر نگاه کنند و آنها را ممکن است به بچههمچنین دهد. شدن به آنها دست می

 بدانند. «بچه ننه»

 نافرمانی و سرکشی 3.3

زند و با ناراحتی  رم همیشه درباره خطرات مواد مخدر با من حرف میماد»

کنند برای جامعه  ی مصرف میازدرباره اینکه چطور مردمی که اکست

دار گوید. خنده چیزهایی میخطرناک هستند و بهتر است زندانی شوند، 

کنم و او هرگز از این ماجرا خبر  مصرف می اکستازیاینجاست که من 

 (یکا)ار .«ندارد

گاهی نوجوانان برای اینکه بر قوانین حاکم بر جامعه که به نظر آنها غیر 

ها رها  این قوانین و سنت ت بشورند یا تا حدی از فشار زیادِعادالنه اس

ن یا معلمشان انتقام از والدین، مربیا با این کار که کنند می تصور . آنهامواد مخدر مصرفمانند  ؛زنند شوند، دست به کارهای خالف قانون و عرف می

 توانید به من بگویید چگونه رفتار کنم. شما نمی دهند که نشان میگیرند و به آنها  می

 برای کسب اعتماد به نفس 3.3

کنم، خجالت  کنم و مثل بقیه مواد مصرف نمی را حفظ کنم. وقتی در یک مهمانی شرکت میکنم تا اعتماد به نفسم  من مواد مخدر استفاده می»

 )تینا( .«کنم احساس عدم اعتماد به نفس و ناخشنودی می کشم و می

کند با مصرف این مواد  فکر می ،کند چون بعضی از این مواد محرک هستند و شخص مصرف کننده احساس با انرژی بودن و سر زنده بودن می

 کند. استفاده میمهمانی  در جمع یااز این مواد برای جبران اعتماد به نفس ضعیف خود  در نتیجه شود و تر می اجتماعی

  برای مقابله با فشار امتحان  3.3

توانم آرامش خود را حفظ کنم. فکر  نمی هرگز ،وقتی امتحانات نزدیک است»

ها را بیدار بمانم. چند وقت  شببنابراین مجبورم  ،کنم فرصت کافی ندارم می

 رها بیدا توانستم شب هایی داد که با خوردن آن می پیش دوستم به من قرص

 )پل( .«کرد بمانم. مصرف آنها مرا بداخالق و بدعنق می

بعضی از افراد برای فرار از فشار امتحان به عنوان مثال برای بیدار بودن در 

ای که خیلی مواقع باید شب رانندگان بین جادههمچنین کنند. شب امتحان و یا کاهش استرس امتحان از مواد محرک یا آرامش بخش استفاده می

  ممکن است از مواد مخدر برای بیداری و هوشیاری استفاده نمایند.دار بمانند نیز را بی

 برای مقابله با اذیت، آزار و بدرفتاری 3.3

ها مرا  گویم که بچه خواهد او را آزرده کنم، نمی من چون دلم نمی و من از مدرسه جدیدم متنفرم. مادرم اصرار دارد که آن را دوست داشته باشم»

ها دارم، روی آوردن به  که برای تحمل یا غلبه بر این ناراحتی راهی گذارند. تنها های جورواجور روی من می کنند و اسم ام می ، مسخرهدوست ندارند

 )شوال( «مواد مخدر است.

ران، کم توجهی و ...( مقابله کنند آید )مانند آزار و اذیت دیگ ه برایشان پیش میکت ناگواری اتوانند با اتفاق نمیاند و  یاد نگرفتهچون  افرادبعضی از 

 .کنند استفاده می مخدر موادبرای بهبود حال خود از 
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گاهی زیادی  و عصبی و تندخو)گاهی  خلقی نوساناتنسبت به 

حال و سنگین و گاهی زیادی پر  گاهی بی یا سرحال و بانشاط

 .حساس باشید (انرژی

 برای تناسب اندام 3.3

هد اندامی مانند اندام خوا کنم، چون دلم می من وسوسه شدم تا استرویید مصرف»

و جسارت  اعتماد به نفس ها استفاده از استروییدگویند  کاران داشته باشم. دوستانم می ژیمناستیک

. مردم درباره اثرات زیادی کنی تالشاینکه بخوای برای به دست آوردنشان  بدون ؛برد باال می را

 )نیک( .«صحت نداشته باشد کنم گویند ولی من گمان می ها چیزهایی می جانبی استرویید

 کند که شود، گاهی این گونه القا می می ساختهای خاص  تبلیغات غلط که برای کسب سود عده

ندارد و برای داشتن اندامی مناسب، به عنوان مثال اندامی عضالنی و قوی،  ضرراستفاده از این مواد 

توان بدون زحمت زیاد و در مدت کم اندام مناسبی  باید از این مواد استفاده کرد و بدین وسیله می

 داشت.

 3 تا 3 معموالًزند ما درگیر اعتیاد شده است یا نه اهمیت بسیار دارد. پس از اطالع از عوامل محرک به مصرف مواد مخدر، آگاهی از این که آیا فر

از طرف دیگر اعتیاد یک بیماری پیش رونده است که به تدریج وابستگی جسمی و  1.شوند فرزندشان ادیاعت متوجه نیوالد تا کشد یم طول سال

خواهد بود. در  ترتر و مؤثر مخدر در فرزند خود آگاه شوند، درمان آسان بنابراین هر چقدر والدین زودتر از سوء مصرف مواد ؛کند روحی ایجاد می

در مشاهده این عالئم داشته را را بشناسند و حساسیت الزم  آنهاتا والدین  است توضیح داده شده اعتیادآور در فرزندان مصرف موادهای  نشانهادامه 

 باشند.

 های مصرف مواد اعتیادآور  نشانه 3

در ادامه  که کند ها و عالیمی را در فرد و رفتارش ایجاد می نشانه یا مرحله اعتیاد، مصرف ه نوع آن، میزان مصرف، مدت زمانمواد مخدر بسته ب

 .آمده است ها و عالیم تعدادی از این نشانه

 کاری پنهان و دروغ 3.1

 میان متداول در عادت چند. ندارد کاری پنهان جز ای هچار خود، شرایط حفظ برای معتاد یک. هستند اعتیاد اصلی های مولفه از کاری پنهان و دورغ

 :از عبارتند مخدر مواد کنندگان مصرف

 ؛شخصی حریم حفظ برای دلیل بدون و ناگهانی شدید نیاز -1

 ؛دلیل بدون طوالنی های غیبت -2

 ؛بیشتر خواب به دلیل بدون و ناگهانی نیاز -3

 پول شدن مفقود آن های نشانهاز که  شود پی و یا حتی دزدی می در های پی گرفتن ر به قرضاحتیاج به پول بیش از حد معمول، که گاهی منج -4

 تواند باشد. خانه می در قیمتی اثاثیه و

 شخصیتی تغییرات 3.2

 تغییرات این. باشد فرد در اعتیاد مشکل وجود برای دلیلی تواند می که است یتوجه قابل های نشانه اولین از یکی افراد شخصیت در ناگهانی تغییرات

  است: زیر موارد شامل

  ؛فراموشی -1

 ؛اضطراب -2

 ؛خستگی -3

 ؛خشونت -4
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 ال و سنگین و گاهی زیادی پر انرژی(؛ح گاهی بی یا گاهی زیادی سرحال و بانشاط و گاهی عصبی و تندخو) خلقی نوسانات -3

 .انگیزه کمبود -3

 دوستان و خانواده از گزینی دوری 3.3

 کم یا قطع با همراه ،کند پنهان را آن بخواهد اگر ،معتاد یک برای مخدر مواد از استفاده. است اعتیاد قدیمی و ثابت های انهنش از یکی انزواطلبی

 کنند، نمی شرکت گروهی های فعالیت در قبل اندازه به دیگر مختلف دالیل به افراد این همچنین. است دوستان یا خانواده با ارتباط کردن

  گذرانند. می رختخواب در را وقتشان بیشتر و کنند می ترک را حاتشانتفری و ها سرگرمی

  دوستان گروه و ها دوستی در تغییر 3.3

 جدیدی دوستان نپذیرند، را آنها جدید عادات قدیمی دوستان که هنگامی و کنند؛ قطع دوستانشان با را روابطشان افراد که آید می پیش بسیار

  .باشند داشته همخوانی جدیدشان عادات با که کنند انتخاب

 ابهام و شک محل تواند می شدید، گاهی و دلیل بدون ناگهانی، تغییر اما است، عادی امری زمانی فواصل در دوستی های گروه تغییر اینکه وجود با

 :از عبارتند غیرموجه تغییرات بارز های نشانه از برخی. باشد

  ؛قدیمی های اکیپ یا گروه ناگهانی ترک -1

 ؛جدید دوستان درباره کردن صحبت از یزپره -2

  ؛خانه به جدید دوستان کردن دعوت از پرهیز -3

 .دوستانه های مالقات محل مورد در کاری پنهان -4

 تحصیلی یا شغلی عملکرد افت 3.3

 به کند. می اعتیاد صرف را خود تمرکز و توجه اعظم قسمت معتاد فرد

 فراموش کلی به اگر وند،ر می حاشیه به هایش مسئولیت سایر دلیل همین

  است. تحصیلی یا شغلی کردلعم افت امر، این مستقیم نتیجه. شوندن

 برای که دارند تمایل مردم نباشد، ناگهانی عملکرد افت این که جایی تا

 یا بیاورند را استرس یا بیماری نظیر دالیلی افراد ضعیف نتایج و عملکرد

 عملکرد افت این اگر اما. بدانند گذرا و موقتی را عملکرد کاهش این اینکه

 استرس یا بیماری از بیشتر چیزی حتماً دلیلش باشد، نامتعارف و مداوم

 .است

  مخدر مواد متعلقات باقیمانده 3.3

 می خرج به اعتیادش داشتن نگاه پنهان برای معتاد یک که زیادی تالش وجود با

 ابزار یا متعلقات اغلبکه  ماند می جا بهدر اطراف  اعتیاد از ردپایی همیشه دهد،

 لول کاغذفندک، : از عبارتند متعلقات این از یهای نمونه. هستند مخدر مواد مصرف

 خالی، قرص های قوطی ،(هستند کشیدنی که موادی از دسته آن برای) پایپ و شده

 .سوخته آلومینیومی کاغذ یا قاشق کش، یا بند شریان سرنگ، سوزن،

به نیز  عمول روی لباس و وسایل خواب دقت کنید.بو و لکه های غیر مهمچنین به 

 اگر شاید .1متر به عنوان مثال مولتی ؛وجود وسایل غیر معمول در خانه توجه کنید

                                                           
1
مشخصات قطعات الکتریکی یا توان با آن سالمت یا  ظرفیت خازنی است که می و گیری چندین کمیت الکتریکی از قبیل ولتاژ، جریان، مقاومت الکتریکی دستگاهی برای اندازه  

 )ویکیپدیا(. الکترونیکی را نیز ارزیابی کرد
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 خلق، رتغیی شدید، بیداری شب کاری، دروغ و پنهان :از عبارتند کنند، می مشکوک نوجوانان در اعتیاد وجود به را ما که هایی نشانه و عالئم

 پیدا نوجوان، اتاق یا وسایل در (گازییا  شمعی) دکنف کردن پیدا تر، بیش توجیبی پول طلب مخارج، رفتن باال ولخرجی، کاذب، سرخوشی

 اشتهایی، کم وزن، کاهش ظاهری، آشفتگیبخش و ضداضطراب(،  )داروهای آرام هابنزودیازپین و ترامادول ویتامین، مثل اروهاد انواع کردن

مواد مانند سرنگ، سنجاق یا میله سوخته  مصرف آالت و وسایل دوستان نامناسب، یافتن داشتن ماندن، تنها به اصرار دیگران،اط سرد با ارتب

 ها، خشکی دهان و خرابی دندان. های غیر معمول، گودشدن زیر چشم زدن و وجود برخی عالئم جسمی از جمله چرت شده

 

 

 تشخیصگفته شود برای  ممکن استببینید تعجب برانگیز است.  خانه در را وسیله این شما اگر ولی تعجب نکنید، ببینید زمایشگاهآ در را متر مولتی

 مواد انواع تشخیص برای عملی و ساده اما خوب است این را بدانید که، استفاده از این وسیله، روشی تهیه شده است، درست از خراب های باطری

  بخصوص در مورد شیشه است. تقلبی، و اصل مخدر

 های اعتیادآوردارو و مخدر مواد مصرف سوء جسمی عالئم 3.3

 باشد: خدر است شامل موارد زیر میدهنده سوء مصرف مواد م عالئم جسمی که نشان

 ؛دهد می بنزین بوی مدامشخص  -1

 ؛زند می چرت شام میز سر -2

 ؛است شده سیاه و گود چشمش زیر -3

 عوض شده است؛ هایش ناخن رنگ -4

 ؛است شده عوض بشاخو عادات و غذایی عادات -3

 ؛دهد می اهمیت اش فردی بهداشت به کمتر -3

 ؛است شده پذیر تحریک -3

 ؛دارد استفراغ و تهوع حالت -3

 ؛ریزند می دلیل بدون موهایش -3

 شوند؛ شود و دندانهایش زودتر خراب می دهانش خشک می -11

 های مصرف کنندگان هروئین(. شوند )از ویژگی می (سنجاقی ته مردمک) ریز بسیار شهای مردمک -11

 تشخیص قابل خانواده اعضای و والدین طرف از هشیاری کمی با که هستند آور داعتیا داروهای و مخدر مواد مصرف سوء های نشانه همگی ها این 

 .باشند می

 قدر هر اما دهید، تشخیص عزیزانتان در را اعتیاد توانید نمی صددرصد طور به های مصرف مواد اعتیادآور، موارد ذکر شده برای نشانه کمک به اگرچه

 .باشد شده دچار اعتیاد به عزیزتان که دارد وجود تری بیش الاحتم باشد، بیشتر آن در مثبت های پاسخ تعداد

باشیم  حال اگر متوجه مصرف مواد اعتیادآور در فرزندانمان شده باشیم، ممکن است احساسات مختلف ناگواری به ما دست بدهد که باید از آنها آگاه

سات را تعدیل کنیم یا به احساسی بهتر تبدیل کنیم. در ادامه مواردی از کنیم، آن احسا و سعی کنیم با تصویر درستی که از مسئله و ماجرا پیدا می

 دهد، آورده شده است. های متدوالی که به اعضای خانواده یک فرد معتاد دست می احساس

  



3 

ayat.ir 

 کند جادیا هدخانوا یاعضا در تواند یم نفر کی ادیاعت که یاحساسات 3

 گناه احساس 3.1

دن، ترس از ن درآوردندا کشد از درد می هر سختی که فرزند

 شود اولین روز مدرسه یا کم شدن نمرات او، باعث می

هیچ د. اما نکنخصوص مادر احساس گناه  هوالدین و ب

 در احساس گناهموردی به اندازه اعتیاد فرزندان باعث ایجاد 

. این احساس ممکن است با احساس غیر شود نمیمادران 

ممکن  غیر حتماً اعتیاد فرزندممکن بودن مخلوط باشد. زیرا 

  است و این خبر یک شوخی مسخره است.

 والدین از خود خواهند پرسید:

 ؟هستند آندنبال فرار از  زندگی همراه با دردی را دارند و بهواد مخدر برای فرزندانی نیست که مگر م

 شوند که والدینی غیر دوست داشتنی دارند؟ مگر فرزندانی گرفتار مواد مخدر نمییا 

 ن افکار خواهد آمد که:سپس ایو 

 چه کارهایی باید انجام می دادم؟ چه کارهایی نباید انجام می دادم؟

 چگونه من زودتر متوجه نشدم؟

 چرا من زودتر به عالئم هشدار دهنده دقت نکردم؟

 چرا من جلو این را نگرفتم؟

اگر من کارم را درست  ام. ام. و به اندازه کافی به فرزندم نزدیک نبوده دهاعتیاد فرزندان این معنا را دارد که من کارم را درست انجام ندا ،والدینبرای 

 شد. انجام داده بودم او معتاد نمی

 رود. همه چیز از بد به سمت بدترین می گناه او بوده است، فرزندش بیماری اعتیادِ کند که قبول میوقتی مادر 

 شرم احساس 3.2

ار مواد مخدر شده است یا چگونه مهم نیست که فرزند شما چند وقت است که گرفت

صورت اطالع از اعتیاد فرزند همواره بسیار دردناک  . در هراست شده برمالاعتیاد او 

ها در برابر اعتیاد فرزندان  ت کننده این است که یکی از احساسات خانوادهناراح است.

فرزندشان به اعتیاد شرم از این که چرا زودتر ؛ شرم از داشتن فرزند معتاد شرم است.

شرم اند و  نشده اعتیاد دام فرزندشان به سقوطاین که چرا مانع شرم از پی نبرده اند؛ 

بوده این که محبت و توجه شما به اندازه ای ناز این که شرمنده فرزندتان هستید، 

که والدین محبوب محبت و حمایت بی که مانع اعتیاد فرزندتان شوید. درصورتیکه 

 دانشان ارائه می کنند.قید و شرط را به فرزن

 غم و سوگ 3.3

آمار  .کشند یم زجر شتریب معتاد فرد به نسبت آنها مییبگو اگر ستین منطق از دور. هستند یاریبس مشکالت و مسائل ریدرگ معتاد فرد کی خانواده

  .1هستند دچار یافسردگ به معتاد فرد انیاطراف از درصد  33 دهد که نشان می

                                                           
1
 (https://www.isna.ir/news/96071810006) 13/3/33ایسنا خبرگزاری    
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احساس هایی هستند  و نگرانی احساس گناه، شرم، سوگ و غم خشم

که هنگام آگاهی از سوء مصرف مواد مخدر توسط فرزندان در 

 .والدین ایجاد می شود

)آرامبخش و سست « مخدر»مواد اعتیادآور الزاما  برخالف تصور اولیه

ثیری که بر کارکرد مغز دارند ممکن این مواد بر اساس تا کننده( نیستند.

« توهم زا»ش دهنده فعالیت مغز(  یا )افزای« محرک»، «مخدر»است 

 واقعیت( باشند درکدر  اختاللکننده  )ایجاد

 

تغییر  هایش اولویت ،دشو از خانواده میاعتیاد باعث جدایی شخص 

حضور در  و بسیاری چیزها مانند تفریح بهانگیزه شخص  کند و می

. شخص معتاد یا در جمع حاضر کند میهای خانوادگی تغییر  جمع

شود.  رنجش اطرافیان مییا هنگام حضور با رفتار خود باعث  شود و نمی

، بعدیو مصرف  مین موادأبه علت دغدغه همیشگی او نسبت به ت

دیگر حضور ندارد و  داشتند دوستش و شناختند یم که یشخص ،دیگر به عبارتتوانایی محبت کردن و انجام صحیح وظایف خانوادگی را ندارد. 

 .است دادهآور  با رفتارهای جدید رنجغریبه جای خود را به فردی 

 خشم 3.3

منابع  و دستوراتِ از مقرراتف مواد مخدر توسط نوجوانان میل آنها به سرکشی یکی از دالیل مصر ،گفته شد های قبلی مقاله در قسمت چنانچه

ها و  مخدر توسط فرزندان نشان دهنده سرپیچی آنها از توصیه کشیدن سیگار و مصرف مواددر این صورت،  باشد. می از جمله والدین قدرت

ست که دوست ندارند فرزندانشان به هیچ وجه از آن عبور کنند.  ها انوادهخط قرمز بسیاری از خ ،. مصرف مواد مخدرباشد دستورات مؤکد والدین می

اند و هم اینکه این  چرا که هم از خط قرمز خانواده رد شده شود والدین می در خشم شدیدباعث ایجاد خبر مصرف مواد توسط فرزندان در نتیجه 

 .بینند کار را نشانه سرکشی و نافرمانی فرزندان می

 نگرانی 3.3

این  حالتن ممکن است از راه های مختلفی از اعتیاد فرزندانشان آگاه شوند. بهترین والدی

اضای کمک کنند. اما اغلب است و تق مهم است که خود فرزندان بپذیرند که این یک مسئله

 ممکن است مواد مخدر یا باقیمانده والدینها تا این حد خوش شانس نیستند.  خانواده

ممکن است یک تماس  یا دنان پیدا کنشایل شخصی فرزنداد مخدر را در وسمو مصرف

، والدین از اعتیاد فرزندان شدن هنگام آگاهد. ناز پلیس یا بیمارستان داشته باش شوکه کننده

 از میزان درگیری فرزند با اعتیاد، مدت زمان مصرف، نوع ماده مصرفی، میزان مصرف و ...

ی اتفاقات ناگوارنگران  ،رونده است و والدین شود. همچنین اعتیاد یک بیماری پیش نی بیشتر آنها میاین مسئله باعث نگرا و هیچ اطمینانی ندارند

 .به وقوع بپیونددآینده  هستند که ممکن است در

 رمواد اعتیاد آو انواع 3

این مواد  برخالف تصور اولیهشود.  گفته میدهند و اعتیادآور هستند  مواد مخدر اصطالح کلی است که به کلیه موادی که مصرفشان خلق و خوی را تغییر می

 تقسیم می شوندهای زیر گروه  ثیری که بر کارکرد مغز دارند، بهاین مواد بر اساس تا )آرامبخش و سست کننده( نیستند.« مخدر»الزاما 

 مواد مخدر 3.1

خواب  شوند،می موقت آرامشبا کاهش فعالیت مغز، باعث ایجاد  این مواد

ضمنا مصرف مقدار مشخصی  .دهند کاهش میاضطراب را آلودگی می آورند و 

از این مواد می تواند درد را کاهش دهد. به علت دردزدا بودن این مواد، در 

بسیاری از موارد مصرف اولیه این مواد برای کاهش دردهای شدید مانند 

کمردرد و درد مفاصل، دندان درد و گوش درد بوده است و همین مصرف اولیه 

که اصطالحا به )تریاک و هروئین و شیره تریاک  توان به ی این مواد می ه مصرف و در نهایت اعتیاد شده است. از جملهباعث ادام

  .آور اشاره نمود های مسکن و خواب ( و یا قرصآن شیره می گویند
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 مواد محرک 3.2

به علت تجربه  .تر و برای بیدار ماندن تواناتر استوشیارتر، پر انرژیه کند که این مواد فعالیت مغز را افزایش می دهند و باعث می شوند که شخص احساس

به  کنند. یخاص ولی زودگذر مصرف اولیه، وقتی این مواد مصرف شوند، اغلب ولع شدیدی برای مصرف دوباره و بیشتر برای رسیدن به تجربه گذشته ایجاد م

محرک ها باعث افزایش ضربان قلب و  کاربرد زیادی دارند. های امتحان ها یا شب این مواد در پارتی تر بودن و توانایی برای بیدار ماندن، علت احساس پرانرژی

ها را به سمت مصرف این مواد خیلیاست که ممکن است و کم اشتهایی می شوند. کم اشتهایی خاصیتی  چشمتنفس، افزایش فشار خون، گشادی مردمک 

آمفتامین ها ) دارو هایی مانند دکسیدرین و  توان موارد زیر را نام برد: می این گروه از ای کاهش وزن تبلیغ شوند.ه بکشاند و حتی ممکن است تحت عنوان دارو

 مپ، کُک، چارلی، راک، اسنو، توت((، متامفتامین ها )معروف به مت، چاک، آیس، کریستال، شیشه( و کوکائین )معروف به بلو، باامینبای فت

 مواد توهم زا 3.3

ی تعامل سلول د و سبب می شود چیزهای را بشنود یا ببیند که وجود ندارند. توهم زاها در نحوهناختالل می کن واقعیت، فرد را دچار درکزمینه ر موادی که د 

النی و ادراک های عصبی تداخل به وجود می آورند. این سلول ها به فعالیت هایی کمک می کنند که خُلق، گرسنگی، درجه حرارت بدن، رفتار جنسی، مهار عض

 حسی را کنترل می کنند.

 ساعت دوام بیاورد. برخی از این سفرها به عالم هپروت خوب و برخی بد هستند. 12تا  3ممکن است اختالل در درک واقعیت 

به شکل غیر واقعی ولی است که اغلب با توهم دیداری همراه است )دیدن چیزهایی که در واقع وجود خارجی ندارند یا وجود دارند،  اختاللی :سفر خوب -

بخش یا صرفاً عجیب و غریب به نظر آیند. به ویژه رنگ ها ممکن است سیرتر شوند و دار، الهام(. این تصویرهای ذهنی ممکن است خندهشوند تصور می

 نیز کزارش شده است. -اثر شهوت زا –ای روی سطح اشیا پدید آورند. میل جنسی بسیار شدید ادهعطرح های خیره کننده و خارق ال

توهمات و تصاویر ذهنی هولناک که همچنین اضطراب و ترس از عدم کنترل و آسیب پذیری است.  ،ای ترسناک از جوش و خروشتجربه :سفر بد -

 تضادهای نهفته در درون را به سطح می آورند.

مصرف ( ن یا سیلوسایبین، اما اغلب آنها مانند ال.اس.دی که به اسید نیز شهرت داردبرخی از توهم زاها را از گیاهان به دست می آورند، مانند مسکالی

 ی هستند که به وفور یافت می شوند.های شیمیایزاتوهم ،و پی.سی.پی یا گرد فرشته  )نیز می گویند« آ»یا « ال»کنندگانش برای سادگی تلفظ به آن 

 استروئیدها 3.3

های مردانه ی تستوسترون است. تستوسترون یکی از هورمون های جنسی مردانه است که ساختمان آنها شبیه هرمونستند که استروئیدها موادی مصنوعی ه 

از این  کنند، به اصطالح بدن سازی میبه رشد عضالنی کمک می کند. به علت خاصیت رشد عضالنی کسانی که  وخصوصیات جنسی مردانه را ایجاد می کند 

ه هایشان استفاده می کنند. برخی از مصرف کنندگان آن را به صورت قرص می خورند، اما بقیه دارو را مستقیماً داخل عضله ماده برای حجیم کردن ماهیچ

  تزریق می کنند. مقداری که بیش تر مصرف کنندگان استفاده می کنند ده تا صد برابر بیش از مقداری است که پزشک تجویز می کند.

انی اعتیاد آور هستند. مصرف آن ها شخص را در معرض خطر ابتال به سرطان، بیماری های کبدی و تغییرات جنسی )کوچک اصوالً استروئیدها به لحاظ رو

طول  شدن بیضه در مردان و خصوصیت جنسی مردانه در زنان( قرار می دهد. این عوارض ممکن است برگشت پذیر باشد، اما برگشت آن ممکن است سال ها

 دورابولین و ایکویی پویز.-ئیدهای آنابولیک )ماهیچه ساز( عبارتند از: آنادرول، اکساندرین، دیانابول، وینستول، دکاشایع ترین استرو بکشد.

 ادیاعت یماریب مورد در یقیحقا 3

  یر اعتیاد شدهفرزند یا عضوی از خانواده آنها درگ کهگردد که آگاهی از آنها به افرادی  حقایقی در مورد بیماری اعتیاد عنوان می این قسمتدر 

 داشته باشند.  کند بهتر بتوانند با احساسات خود کنار بیایند و تصویر درستی از اعتیاد و رفتارهای شخص معتاد است کمک می

 :از عبارتندآن  عالئم که است رونده شیپ و مزمن ،خاص عالئم یدارا و است یماریب کی ادیاعت  -1

  ف؛مصر یبرا دیشد اقیاشت و وسوسه -الف

 ؛(زمان گذشت اثر بر مصرف مقدار شیافزا) مصرف بر کنترل فقدان -ب

 .مخرب یامدهایپ وجود با یادیاعت رفتار انجام و مصرف ادامه -ج

 .ستین یارادگ یب و یاخالق ضعف جهینت ادیاعت -2
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  د.شو مصرف مانع تواند ی نمیهایتنبه  «آن بودن مضر»مانند  دالیلی نیبنابرا ؛وابستگی جسمی و روحیبا همراه  است یماریب ادیاعت -3

  .«ندک ترک تواندی م بخواهد اگر معتاد» که درست نیست کامالً جمله نیا نیبنابرا ؛ستین خود یماریب کنترل به قادر به راحتی معتاد -4

 .گرفت نظر در یماریب ندیآرف عنوان به دیبا را رهایتأث نیا و گذارد یم اثر معتاد یرو یرفتار و یشناخت روان ،یجسم لحاظ به ادیاعت -3

 .شود دیشدت دوباره است ممکن یآلرژ منبع اب شدن مواجه صورت در که است یآلرژ هیشب ادیاعت یماریب -3

 .است ریپذ امکان یزندگدر  نگرش رییتغ و زیپره قیطر از بهبود ؛است ریپذ امکان بهبود  -3

 

 برخی از اشتباهات رایج در برخورد با افراد معتاد 3

 رانکا 3.1

 خاطر هبگیرد. این انکار  قرار می انکارمسئله اعتیاد فرزندان، توسط والدین مورد 

نیز  و ممکن است به والدین دست بدهد که ی ناخوشایندی استها اسحسا وجود

قبوالنند که: خواهند ب گویی به خود می .ندارد وجود نجاتی راه چیه که باور نیا

  .«نخواهد داشت وجود یمشکل ،ندارد وجود یمشکل کنم وانمود من اگر»

 ؛تواند بدترین دشمن شما باشد شود شرم می وقتی که فرزند شما معتاد می

نکنید و شود شما برای فرزندتان و خودتان درخواست کمک  دشمنی که باعث می

نخواستن کمک در اکثر موارد به معنی عدم حل مسئله اعتیاد و باقی ماندن 

خواهد بپذیرد که  هیچ کس نمیید یادآور شد که اما با باشد. فرزند در آن می

ه کسی بگوید که فرزندش معتاد خواهد ب هیچ کس نمی فرزندش معتاد است؛

اش، معلم مدرسه  هیچ کس دوست ندارد که به دوستانش، همسایهاست و 

که مشکل اعتیاد فرزندتان حل شود باید خواهید  اما اگر می است.شده فرزندش بگوید که فرزندش به علت طی کردن دوره درمان اعتیاد غایب 

 تمام این کارها را انجام دهید.

 :باید بدانید کهاگر شما پدر یا مادری هستید که احساس شرم زیادی در مورد اعتیاد فرزندتان دارید 

 .هر آنچه شما احساس می کنید طبیعی است -

 .خرین هم نخواهید بودآد، شوی شما اولین والدی نیستید که با اعتیاد فرزندتان روبرو می -

 .این تقصیر شما نیست -

 .ای اتفاق بیفتد تواند در هر خانواده اعتیاد می -

 کمک در دسترس است. -

 ببرد. عدم کفایت احساساحساس گناه ممکن است مادر را به سمت  -

 خود، سکوت کنند. کفایت عدمشود که والدین درباره اعتیاد فرزندشان، به علت ترس از اعالم  احساس گناه باعث می -

 احساس گناه ممکن است باعث افسردگی والدین شود. -

 گیرد. زندگی او در معرض خطر فروپاشی کامل قرار می ،اگر مادر معتاد بدون حمایت رها شود -
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مادرهیییا ممکییین اسیییت بیییه فرزندشیییان خصیییوص  والیییدین، بیییهبسییییاری از 

پیییدرها  و کیییه مصیییرف میییواد مخیییدر را کنیییار بگذارنییید    التمیییاس کننییید 

 زیییادگیییری  سییختبییا اعمییال   و  گیرانییه سییختمعتقدنیید کییه بییا قییوانین   

ع مصییرف مییواد مخییدر یییا نوشیییدن الکییل در فرزندانشییان      تواننیید مییان  مییی

 شیییوند: منتهیییی میییی نقطیییه کیییی بیییه هیییا راه نییییا یتمیییامولیییی  شیییوند.

 .صالیاست

 بدون آگاهی و بررسی صحیح موضوع(اقداماتی احساسی ) اتاقدام 3.2

مادرها ممکن است به فرزندشان التماس خصوص  به ،والدینبسیاری از  ،فرزندان کشیدن سیگاراز مصرف مواد مخدر یا  شدن والدین پس از آگاه

با اعالم  و که مصرف مواد مخدر را کنار بگذارند کنند

عذاب  آنها رد کنند ، سعیگریه کردن ناراحتی خود، مثالً

نشان  تا به او رشوه دهندممکن است  .ندکنایجاد وجدان 

ی که ضروری یچیزها برای مثال ،ند او را دوست دارندهد

کنند خیلی به او ابراز  خرند یا سعی می نیست برایش می

به  ، که تصنعی بودن این کارها با توجهمحبت کنند

 ،دارندشان فرزند مواد به مصرف به خاطرکه  اتیاحساس

  این جور نصیحت مشخص است که و باشد تدوستان به حواستمثل اینکه  کنند یتکرار یها حتینصهمچنین ممکن است  .مشخص است کامالً

 .باشد اثر می کردن بسیار کم اثر و یا بی

توانند مانع مصرف مواد مخدر  می زیادگیری  سختبا اعمال  و  گیرانه سختمعتقدند که با قوانین  خصوص پدرها، ه، ببسیاری از والدین از طرف دیگر

. این رفتارها نه تنها به حل ندکن یم ریتحقفرزندشان را  و ندزن یم سرکوفت ،ندانداز یم راه انیپا یب یدعواها یا نوشیدن الکل در فرزندانشان شوند.

 شود.  می مصرف و خراب شدن رابطهباعث تشدید  ، بلکهکند مشکل کمک نمی

 .صالیاست شوند: منتهی می نقطه کی به شوند یم امتحان نیوالد توسط بار هزاران که ییها راه نیا یتمامباید بدانیم که 

 ،دارد تیاهم مانیبرا خطر از او کردن دور ای او کردن کنترل که آنقدر .میانگار یم دهیناد را نوجوان که است نیا ها حل راه نیا تمام اشتراک نقطه

 مبادا» ، مثلدارد که یضمن یها امیپ تمام با نوجوان کردن کنترل یوقت. ستندین مهم مانیبرا دارد او که ییازهاین و میدار نوجوان با که یا رابطه

 مبادا» و« یببر را انمیآبرو مبادا» ،«یکن بدبخت را خودت و یکن خطا

 و شیها احساس ش،یازهاین ،نوجوان خود از «یکن مشکل دچار را مان یزندگ

 جز مان یتیترب یها راه از که میباش مطمئن دیبا ،شد تر مهم او با خودمان رابطه

عایدمان  یگرید زیچ اس خواهیم کرد،سحا تینها در که ای یدرماندگ

  .شود نمی

 اعتیاد حل به عنوان راه ازدواجپیشنهاد  3.3

 مصرف مخدر مواد شتریب ،یمجرد زمان نسبت به تر تنش پر یطیمح تجربه علت به معتاد شود یم باعث بلکه ،دهد ینم شفا را ادیاعتنه تنها  ازدواج،

 .شود  تباه است، کرده ازدواج او با ادشیاعت از یهآگا بدون که هم یگرید انسان یزندگ نیز و کند

 

 

 نیا. "یکرد ینم را کار نیا یداشت دوست را من تو اگر"

 باعث بعدها که یزیچ شود یم گناه احساس باعث تنها

 . شود یم مجددش مصرف یبرا هیتوج
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  یدگرگون جادیا یبرا ییهاراه 3

ترین افراد در عشق بدون قید و شرط و  والدین مطمئن کمک به افراد در غلبه بر مشکل سوء مصرف مواد مخدر دارد.خانواده نقش بسیار مهمی در

 لبه بر مشکل مواد مخدر به آن خیلی نیاز دارند.خیرخواهی برای فرزندان هستند. چیزی که آنها برای غ

 پیشگیری اهمیت 3.1

 داشته یکاف اطالعات مخدر، مواد تایواقع درباره دیبا نوجوانان

 مواد ریسا ای الکل از حاصل صدمات زانیم از که یکس. دنباش

 هاآن از استفاده عدم ای استفاده مورد در تواند ینم ست،ین آگاه مخدر

 یها آموزش که است الزم لیدل نیهم به .درست تصمیم بگیرد

 افراد تمام کالً و کودکان به ادیاعت و مخدر مواد مورد در الزم

 یاریبس. باشد ینم حیصح شود، یم آنها کردن امتحان یبرا نوجوان یکنجکاو باعث مواد نیا مورد در کردن صحبت که تصور نیا. شود داده جامعه،

  1.کنند عمل توانستند یم بهتر مشکل نیا با برخورد در داشتند  مخدر مواد مورد در یکاف العاط اگر که دارند اذعان معتادان از

 که نیا مانند موجود، نادرست غاتیتبل و اطالعات آنها،( داریناپا و زودگذر هرچند) بخش لذت اثرات ازجمله ،مخدر مواد مورد در قیحقا تمام دیبا

 نفرت به لیتبد مخدر مواد از نفرت که برد کار به را الزم دقت دیبا نیهمچن. گردد انیب آنها مضرات و مدت دراز اثرات نیز و «ندارد ادیاعت شهیش»

 ریغ و منصفانه ریغ یها برچسب آورند، یرو انکار به دارند سوء مصرف مواد مشکل که یکسان شود یم باعث که یعوامل از یکی. نشود معتاد از

 مشکل، حل در تالش و کمک درخواست یجا هب نه،یزم نیا در لغزش درصورتنوجوان  لیدل نیا به. شود یم دهز افراد نیا به که است یا همدالنه

 دلسوز، و آگاه افراد تیحما و کمک بدون ،سوء مصرف مواد درمان. کند اقدام حل آن یبرا ییتنها به ای و نگه دارد یمخف را مسئله کند یم تالش

. انجامد یم شکست به اغلب و بوده سخت اریبس اد،یاعت نامتخصص ای کنند غلبه برآن اند توانسته و اند داشته قبالً را مشکل نیا که یکسان همچون

این امر باعث فرو رفتن بیشتر نوجوان در مشکالت  .«هیچ راه نجاتی نیست»که شود  میاین باور غلط  و نفس عزت کاهش باعث ها شکست نیا

 شود. مصرف مواد مخدر می

                                                           
1
 رشد: ناشر  یفرج مرجان: مترجم   نیاروا نیج توو،یر بال س،یلو دیوید. م شاو، ف انیبرا: مؤلفان  ساده زبان به آن ترک و ادیاعت 

 نوجوان یکنجکاو باعث مواد نیا مورد در کردن صحبت که تصور نیا

 معتادان از یاریبس. باشد ینم حیصح شود، یم آنها کردن امتحان یبرا

 برخورد در داشتند  مخدر مواد مورد در یکاف اطالع اگر که دارند اذعان

 .کنند عمل توانستند یم بهتر مشکل نیا با
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 د خطرات امتحان کردنتذکر در مور 3.1.1

 ،با توجه به مقتضیات سنی و هیجانات خلقی آنها ،خصوص در نوجوانان هب ،یکی از عوامل اصلی در گرایش به مصرف مواد ،چنانچه گفته شد

، یا «دن را داردامتحان کر یک بار هر چیز ارزش»شود که  کنجکاوی است. این ایده در میان نوجوانان وجود دارد یا توسط گروه همساالن القا می

امتحان کردن نه . اما باید دقت داشت که «با یک بار امتحان کردن کسی معتاد نمی شود»و یا  «یک بار امتحان کن اگر خوشت نیومد دیگر نکش»

که جبران آن  تنها ممکن است به اعتیاد بینجامد، بلکه احتمال دارد شخص را به مخاطرات و تهدیدهایی مواجه کند که عوارض بسیار جدی دارد

زند.  برخی به سالمتی دیگران صدمه می وگیرد،  بسیار سخت و یا غیر ممکن است. بسیاری از این مخاطرات، سالمتی خود نوجوان را هدف می

 ی از این صدمات به شرح زیر هستند:برخ

یا مواد مخدر دیگر قرار دارد بسیار خطرناک است. رانندگی یا کار در شرایطی که مغز تحت تأثیر الکل  :تصادفات رانندگی یا حوادث حین کار -1

 1اند. نفر )یک نفر در نیم ساعت( جانشان را به خاطر رانندگی در حین مستی از دست داده 13411در آمریکا  2112به عنوان مثال در سال

مطمئن مصرف  چنانچه در محیط نامناسب و نا، کنندگی آن با ایجاد توهم، یا به علت خاصیت بیهوش برخی از مواد مخدر :ایمنارفتار جنسی ن -2

 کرد.  پرهیز می جنسی شود که شخص در شرایط عادی از انجام آن یممکن است باعث رفتار ،شود

های جدی یا قتل،  ها از جمله نزاع بسیاری از جرم ثیر مواد:تأجرم های غیر ارادی تحت  -3

عنوان مثال مستی   ، بهافتد اتفاق می در شرایطی که شخص تحت تأثیر مواد مخدر بوده

 مشروبات الکلی و یا توهم حاصل از مصرف شیشه.مصرف حاصل از 

مواد مخدر خالص اغلب بسیار گران هستند. از طرفی دیگر،  مواد نا خالص و عوارض آن:  -4

تر  کنند.  بیش افراد واسط برای افزایش سود خود، به این مواد مواد رقیق کننده اضافه می

اند یا از چه  دانید چه موادی با آنها مخلوط شده انی خالص نیستند و شما نمیمواد خیاب

ساز(. بنابراین حتی یک بار امتحان کردن  اند )مانند مشروبات الکلی دست موادی درست شده

 ها، ممکن است عوارض شدید و غیر قابل پیش بینی در پیش داشته باشد.  آن

 

 بهبود رابطه خود و نوجوان 3.2

 یبرا رسد یم نظر بهعلیرغم اینکه  ،هستند نیوالدنوجوانان،  یزندگ در کسان نیتر مهم از یکی میبدان دیبا .است وقت تمام یکار ندفرز تیترب

رابطه مناسب یک برای ایجاد . است نوجوان و نیوالد رابطه دیشیاند یا چاره شیبرا دیبا که یزیچ نیتر مهم. است قائل یفراوان تیاهم دوستانش

 باشد. دو نکته زیر بسیار کمک کننده می ان،دین و نوجوانبین وال

 («فهمم یم را دردت») کردن یهمدل -1 3.2.1

 و تنهایی همچونهایی  چنانچه گفته شد، نوجوانان برای رهایی از درد و رنج

بخواهیم آورند. بنابراین چنانچه  مسخره شدن به مصرف مواد مخدر رو می

مصرف مواد را قطع کند ت مصرف، که به سمت مصرف مواد نرود یا در صور

 را آن و مقابله ،یمنف یها جانیه با برخورد از حاصل رنج و درد با دیبا

 درمان در قیتوف یبرا کار نیا اما ست،ین یراحت کار نیا. کند تیریمد

 .است یهمدل زتانیعز از تیحما در مهم ابزار. است یاتیح و کننده نییتع

 احساسات او. و افکار درک و یآگاه همدلی یعنی

 گذشته بد یرفتارها یبرخیادآوری . ستین هم ها یسادگ نیا به هیقض مواقع شتریب اما د،یا آماده او با کردن یلهمد یبرا دیکن احساس است ممکن

نشان  نکهیا بدونمشکلی نیست؛ . شما را از او خشمگین و ناراحت کند است ممکن زده، سر مصرف مواد ریتأث تحت که

                                                           
1
  اعتیاد و ترک آن به زبان ساده؛ برایان شاو و دیگران؛ نشر رشد.   

 به غیر از خطر اعتیاد

 کار نیح حوادث ای یرانندگ تصادفات 

 منیا نا یجنس رفتار 

 جرم های غیر ارادی تحت تاثیر مواد 

 آن عوارض و خالص نا مواد 

 از صدمات امتحان کردن است

 

 رنج و درد تیماه رییتغ باعث جادو نیا و کند یم جادو یهمدل

 و دیریگ یم درس ها رنج از د،یکن یم یهمدل یوقت. شود یم

 تر عاقل و راتریپذ دلسوزتر، یفرد شما از دیآموز یم آنچه

 .سازد یم
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 چه او بر یراست به دینیبب و دیده گوش فرزندتان دل حرف به است، مرتب و خوب زیچ همه که دیکن رفتار یطور ای فاقی نیفتاده ودهید هیچ ات

 یخوش در بودن همراه. دیرو فرو خود در ای دیبرگردان یرو دچار احساس خشم و غم شدید،رود که وقتی  گذرد. به این ترتیب، کمتر احتمال می می

 و دیباش داشته حضور کنارش در مؤثر یشکل به ،یناخوش و یخوش در که است نیا دارد، تیاهم زتانیعز یبرا آنچه. کند ینم یمکک به تنهایی

ارزش بودنی که  شود. احساس بی در او می بودن ارزش یبگیری و احساس  گوشه مانع ازتجربه های خود را در اختیارش بگذارید. این همدلی با او 

 یوقت. شود یم رنج و درد تیماه رییتغ باعث جادو نیا و کند یم جادو یهمدل. مرتبط است نشدن داشته دوست و نبودن یداشتن دوست عمدتاً به

 .سازد یم تر عاقل و راتریپذ دلسوزتر، یفرد شما از دیآموز یم آنچه و دیریگ یم درس ها رنج از د،یکن یم یهمدل

  دنبو بخش لذت و نشاط با سالمِ یزندگی الگو -2 2.9.9

 یبرا. دیباش بخش لذت و بانشاط سالمِ یزندگ یک یبرا عملی ییالگوتالش کنید  نیبنابرا. آنها گفتار تا آموزند یم نشانیوالد رفتار از شتریب فرزندان

 فکر نفره دو یگفت و گپ و او با زدن قدم ساعت مین مثل خرج کم یشنهادیپ به .میدار شیپ در یادیز یها راه نوجوانمان به لذت تجربه دادن

 در بودن خوردن، غذا هم با د،یخورش غروب ییبایز دنید مت،یصم به او ازین وگو، گفت به او ازین همزمان که لذت به او ازین تنها نه کار نیا د،یکن

 .کند یم رآوردهب هم را( قرار گرفتن بزرگسال کی یگو و گفت طرفِ اندازه به الاقل) شود یم حساب او یرو که یگاهیجا

 است ییبایز و ییایپو لذت، از یعار و بار کسالت قدر آن نیوالد ما یزندگ سبک میشو یم متوجه میکن یم فکر شنهادهایپ به شتریب چه هر واقع در

 دشنهایپ او به دوستانش ای جامعه که ییها لذت سمت به خانه یتکرار یفضا و ما با اش یارتباط سرد یفضا ما، یزندگ سبک از نوجوانمان اگر که

 .است بیعج ،نکند فرار دهند یم

 چه رسد یم ذهنتان به که ییها نهیگز نیاول ،دیکن یم فکر نوجوانتان یبرا لذت نیمأت به یوقت ،دیباش خالق نوجوانتان یبرا لذت نیمأت رد 

دانستن آنها به ما در انتخابمان برای  که دارد یمختلف یازهاین نوجوان. میبخور غذا هم با و ببرم رونیب را او بخرم، تبلت شیبرا هستند؟ هاییزیچ

 با گو و گفت به ازین، کنند حساب او یرو که نیا به ازین، شدن واقع احترام مورد به ازین ،ازهاین نیا از یبرخ. کند بخش کمک می های لذت گزینه

، دوستان گروه به تعلق حس داشتن به ازین، خانواده به تعلق حس داشتن  به ازین، آموختن به ازین، همساالن با بودن به ازنی، فهمد یم را او که یکس

 .باشد می قدرت احساس به ازینو  یریگ میتصم یبرا یآزاد به ازین

 ازین چند که دیبرو ییشنهادهایپ سراغ و دیکن فکر شیازهاین انواع به بدهد یلذت او به و کند نیمأت را او از یازین که دیرو یم یا نهیگز سراغ یوقت

همزمان با هم  ارتباط، آموختن و حیتفر به ازین م،یکن صحبت گریهمد با لمیف بهانه به و کرد تماشا لمیف هم با شود یم. کنند می برطرفبا هم  را

  که ییها یقیموس بهانه به و میکن گوش یقیموس هم با یا میبزن حرف هم با یباز درباره و میکن تماشا فوتبال مسابقه هم با یا شود یم برآورده

 آموزد، یم ما خاطرات از هم زمان هم نوجوان .مییبگو خاطره میبود جوان ای نوجوان یوقت خودمان از شیبرا میکرد یم گوش میبود  او سن هم یقتو

  د.بر یم لذت یقیموس از همو  کند یم اعتماد فهمند یم را او و اند بوده نوجوان یزمان هم خودشان که یکسان عنوان به نیوالد به هم

 یآشپز دونفره، دیبده ادی یمهارت او به د،یکن گوش یقیموس هم با د،یکن نیتمر و دیریبگ ادی را یورزش هم با د،یبزن قدم باهم د،یبرو نمایس مه با

 آموزش و گریهمد با ارتباط یبرا ها تیفعال نیا فرصت از و دیکن دیخر خانه یبرا د،یکن ریتعم را خانه دهیپوس یها لوله د،یکن ریتعم نیماش د،یکن

 .دیکن استفاده

 

 (دیبگذار انیم در را تانیحرفها صداقت با) انکار موانع بر غلبه 3.3

. آنها مشکلی ندارندبقبوالنند که  دیگران و خودشانبه  است کهخاطر این   هکنند انکار است. انکار ب اولین واکنش کسانی که مواد مخدر مصرف می

کند،  تا زمانی که کسی که مواد مصرف می «کنم. مواد مصرف میبه صورت تفریحی گاهی مواقع و  ؛من که معتاد نیستم»کنند که  واقعا فکر می

ترین کار این است که با روش صحیح، کاری کرد که از انکار  توان کرد. بنابراین ضروری او نمی بهکمک چندانی  عمالً ،کند مصرف و یا اعتیاد را انکار 

برای  .ترین کاری که باید بکنید این است که به عزیزتان کمک کنید نگرش خود را عوض کند و ضروریدست بردارد. در این زمینه، نخستین 

 و دارد تیاهم قطع مصرف در اما ندارد، یارتباط مصرف مواد با میمستق طور به هرچند که دارد وجود یمسائل شروع،

ن در بحث مصرف، سوء مصرف یا خویشتنداری، بدون درگیر شد .دیکن صحبت فرزندتان با آنها یدرباره دیتوان یم شما
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متفاوت،  یا وهیافراد به فکر کردن به ش قیقدم در تشو نینخست

 .دیاست که به آنها گوش ده نیا

 نیا یآمادگ هنوز فرزندتان اگر. دیکن گو و گفت هم با گرید مسائل و روابط ،و مدرسه کار طیمح در ییکارا ،یخلقهای  توانید راجع به حالت می

در بهبود رابطه  ابتدا بهتر است .دیکن میج نیس را او گرید ادیاعت نوع هر ای مخدر مواد ای الکل مصرف درباره ندارد یلزوم چیه ندارد، را هابحث

 بکوشید.

 یوقت اما دهند،یم رییتغ را خود یگو و گفت و تفکر ریمس ،قتیحقرو در رو شدن با  از زیپره یبرا)صرف نظر از موضوع اعتیاد(  مردم کلی طور به

 به. ستین یآسان چندان کار ،گو و گفت ریمس رییتغ پرسد،یم شما از یاهوشمندانه یهاپرسش دلسوزانه یاوهیش به دارد، تیاهم تانیبرا که یکس

 به خود که شود باعث است ممکن سؤال یمشت با زتانیعز کردن بمباران. دارد ییسزاب تیاهم گو و گفت یبرا یساز نهیزم که دیباش داشته خاطر

 ! دیایب بند زبانش خود

 هنگام است مکنم مثال، یبرا. دیکن آماده وگو گفت یبرا را خود

 نیا در. دیکن باز را صحبت سر آشپزخانه در صرع یچا صرف

 بدون دیتوانیم و دیشویم روبرو یکمتر یهامزاحمت با تیموقع

 چند قبل از. دیبزن حرف هم با و دینیبنش راحت یاعجله چیه

 ریغ ز،یآم محبت یا وهیش به را آنها و دیباش داشته نیآست در سؤال

 شیپ خوب اوضاع یا مدرسه کارش سر دینیبب. دیبخواه هم را آن اتیجزئ د،یپرس یم روز فالن یدرباره اگر. دیکن مطرح خورندهبر ریغ و یلیتحم

 یلیرسبیز که دیباش ییهایگرفتار ای زا تنش عوامل درباره شتریب اتیجزئ دنبال به. کندیم تا چگونه نشدوستا و ، معلمانرانیمد با و نه ای رود یم

 دیداشته باش ادی. به دیکن انیافتد، ب یاو م یدارد برا یباره که چه اتفاق نیدر ا یتر قیدق یها عالقه و توجه خود را با پرسش .است کرده رد ار آنها

ل وقوع در حا اش یرا که در زندگ یاتفاقات ،یتر شیتا با دقت ب کند یتان کمک م زیپرس و جوها به عز نیکه منظور پرس و جوست، نه بازخواست. ا

 رییتغ یدرباره ترشیبهر چه  .شود یبه موضع انکار دشوارتر م دنیچسب کند، یمسائل م قیدق ی، شروع به بررسزندتانکه فر یند. هنگامیاست، بب

 مانع تغییر است مخاطب قرار دهید. خود که را او مصرف میرمستقیغ یشکل به دیتوانیم بهتر د،یکن صحبت

فرصت  دیبا د،یاوریرا به حرف ب فرزندتان دیهخوا یاز همه مهمتر، اگر م

افراد به فکر کردن  قیقدم در تشو نینخست رایز د،یقائل شو شیبرا یادیز

گوش  ی. اگر به خوبدیاست که به آنها گوش ده نیمتفاوت، ا یا وهیبه ش

ها و  تعارض نیخود از ا یها چگونه از برداشتکه  دیابی یگوش دادن، درم ی . با ادامهدیبر یم یاو پ یشخص یها تجربه یها به تناقض د،یده

 .دیمثبت استفاده کن یاثرگذار یبرا یشخص یها تناقض

 تقاضای کمک 3.3

یک  ؛بنابراین صورت محتاطانه در چهار دیواری خودتان آن را حل کنید. های نیست که بتوانید ب فرزندتان به گونه سوء مصرف مواد مخدرمشکل 

ای  توانید از کمک مشاوران حرفه می و به یکی از مراکز مشاوره موجود تماس بگیرید و از آنها کمک بخواهید. ریدتلفن را بردا. نفس عمیق بکشید

هایی است که در زمینه برخورد با  از گروه. نارانان 2کمک بخواهیدانجمن خانواده معتادان )نارانان( یا از  1استفاده کنید خط ملی مشاوره اعتیاددر 

 هزینه می توان از آنها تقاضای کمک کرد.تجربیات بسیار مفیدی دارد و بدون اعتیاد اطرافیان 

وجود دارید چیزی برای خجالت کشیدن  بله  این جاده سنگالخ است و  پر از چالش. ولی وقتی که شما در راه کمک و حمایت فرزندتان گام بر می

ه دنبال مقصر برای اتفاقات به افراد خانواده در یک اتاق نزدیک هم بنشینند و کنند که جلسات مشاوره یعنی این ک بعضی از مردم تصور می ندارد.

 کمک گرفتن از یک متخصص بهترین راه برای کمک به فرزندتان است. نیست. حکه این تصور صحی در صورتی ،ناخوشایند باشند

                                                           
 اد،یاست که درباره اعت یو مشاوره به افراد یشب آماده پاسخگوئ 3صبح تا  3خط هر روز از ساعت  نیا است. اعتیاد مشاوره یشماره تماس با خط مل 13323شماره تلفن   1

 خواهند. یم یاطالعات تخصص ،و وزارت بهداشت هستند یستیمجوز از سازمان بهز یدارا که ادیترک اعت یمراکز درمان نیتر کینزد یداروها و نحوه استفاده از آن و نشان

 
 بدست آورد. .irhttp://khmirتوان از خط ملی مشاوره اعتیاد یا سایت اینترنتی نارانان به نشانی  آدرس نزدیکترین جلسات نارانان را می 2

پرس و  نیکه منظور پرس و جوست، نه بازخواست. ا دیداشته باش ادیبه 

را که در  یاتفاقات ،یتر شیتا با دقت ب کند یتان کمک م زیجوها به عز

، شروع به زندتانکه فر یند. هنگامیدر حال وقوع است، بب اش یزندگ

 .شود یضع انکار دشوارتر مبه مو دنیچسب کند، یمسائل م قیدق یبررس

http://khmir.ir/


13 

ayat.ir 

 رزندفبه و کمک  رییتغ یبرا یآمادگ 3.3

 میمستق ریغ هانشانه گاه. باشد رییتغ خواستار او گرید که برسد فرا یا لحظه است ممکن د،یباش صبور و ردایپا زتانیعز با خود برخورد  نحوه در اگر 

گو تمایل بیشتری دارد، از محل کار، مدرسه و و عزیزتان به گفت متوجه شوید که ممکن است .دیکنیم مشاهده را شگرف یرییتغ گاه و اندمبهم و

شناسید  کمتر میل به تنهایی و گذراندن وقت با دوستانی که شما نمی و مندتر شده است جمع خانواده عالقه به کند، دوستانش بیشتر صحبت می

 .دیباش آماده رییتغ یبرا و دیکن اعتماد خود احساس به ؛ستیچ زیچ آن دییبگو دیتوان ینم یول کرده، فرق یزیچ دیکن یم احساس گاه دارد.

 جلورو به  است ممکن ها آدم ؟ستیچ برای تغییر «یآمادگ» از منظور

حتی ممکن است  ،برگردند عقببه  پس از چندی روتغییر کنند و 

 در را ندیفرا نیا دیبا همواره ن،یبنابرا. دنبازگرد هیاول مراحل به دوباره

 حرکت آهسته و اطیاحت با توان یم. شتدا نگه جلو بهرو  حرکت حال

ی شما یعنی اینکه از ماهیت آمادگ .رفت جلورو به  همچنان دیبا اما ،ردک

مشکالت عزیزتان، که باعث  یابر تالش کنید، روابط خانوادگی دهبوب درموارد پیش رو را در نظر داشته باشید. نیز تغییر اطالع داشته باشید و 

آموزان  ت دیگرانی همچون دانشاو را مورد خشونت قرار ندهید و تالش کنید که مورد خشون ،ای بیندیشید چاره ،سوق او به مصرف مواد مخدر شده

 های باالتر قرار نگیرند. کالس

 حضور زتانیعز کنار در است الزم د،یآ یمنظر   به آور عذاب شرایط که یمواقع در کمک کنید. زتانیعز به دیتوان یم شتریب د،یاموزیب ترشیب قدر هر

 زتانیعز که است نیا یبرا همه نهایا بدانید که .دیبرندار او قیتشو از دست و دیکن محبت و عشق ابراز او به شیپ از شیب دیبا و دیباش داشته

 .نکند سقوط مصرف مواد یبیسراش در و رها را درمانی برنامه

 خانواده در تیحما و ینیب خوش حفظ 3.3

توان  می چگونه ماند؟  یباق نیب خوشتوان  می مراحل تمام در چگونه 

 یدرمان -ت اصالحیاقداما بودن مؤثر به نسبت را خود ینیب خوش

 ؟کرد حفظ

 و کند یم دایپ اتیح الیخ یایدن در که یا ینیب خوش نیب

 موقتاً هرچند یالیخبینی  خوش. شد قائل زیاتمباید  یواقعبینی  خوش

 در یزندگ یها تیواقع نادیده گرفتن باولی  بخشد یم سرعت کارها به

 انهیراگ واقع ینیب خوش اما. آورد یدرم ناکجاآباد از سر تینها

 حال نیع در لیو گیرد می نظر در را آل دهیا یویسنار کیکه  همچنان

 کردن مجسم ضمن و زند می محک تیواقع آن را با مداوم طور به

 . شود می رو روبه زین ممکن یها یدیناام همه با مثبت، یامدهایپ

 و دیکن تیتقو تر شیب را خود نفس عزت قدر هر که است نیا ما باور

 و تر متعادلبینی  خوش د،یابیدر شتریب را خود یها تیوفقم قوت نقاط

 را یاقدام هر جوانب دیبا. دیباش قدم ثابت و قیدق د،یده یم انجام که یکار هر در و دیکن آماده را خود کامل طور به دیبا. دیکن یم دایپ یتر یواقع

 .دیکن دایپ را راهبردها نیبهتر ها، ییراهنما نیبهتر از استفاده با و دیکن یبررس خوب

. دیکن یتلق خود یها شکست را ی عزیزتانها شکست دینبا ؛دیکن مادهآ تقمو یرهایخأت ای ها ینینش عقب یبرا را خود دیبا از همه این که رت ممه

 تالش شیبرا که یکس افتنی بهبود به ن،یا وجودبا  .نه شماو گیرد به رفتار اعتیادآورش رو آورد  است که تصمیم می بیمار فرد نیا باشد، هرچه

 وجودش به سخت که است یزیچ همان هدفمند یکوش سخت نکشید. تالش از دست و دیباش داشته مانیا دیکن یم

 .دارد را یکوش سخت همه نیا ارزش د،یهست اش ستهیشا که یا یروزیپ کردن تجربه .دیدار اجیاحت

 خود سالمت به است الزم تان، زیعز به کردن یاری از مرحله هر در

 ضیمر دیکن یسع. دیباش داشته توجه خود به و دیده تیاهم زین

خواب، استراحت و زندگی  از کمک ی ارائه یبرا تالش در و دینشو

 خود نزنید.
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 ،بجویید که خواهید یافت ،بخواهید که به شما داده خواهد شد

 (3آیه  3بکوبید که در به رویتان باز خواهد شد. )انجیل متی فصل 
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 .صحبت کنیدچگونه با فرزندتان در مورد مصرف مواد مخدر     1ضمیمه  11

تواند  مید مناسب با این مسئله استفاده از نکات زیر در برخور ولی .کار دشواری باشدتواند بسیار  صحبت کردن در مورد مواد مخدر با فرزندان می

 کمک کننده باشد.

 عصبانی نباشید: 11.1

است عصبانیت و خشم وقتی که شما متوجه می شوید که فرزندتان مواد مخدر مصرف کرده اولین واکنش شما ممکن  

باشد. قبل از این که  در مورد مصرف مواد با او بحث کنید، ابتدا صبر کنید تا عصبانیت شما فروکش کند، تا نیروی 

 پیش برنده شما برای اقدام در این زمینه، عشق و نگرانی شما به آنها باشد تا خشم.

 

 واقعگرا باشید و اغراق نکنید 11.2

 ر را امتحان می کنند، اما عده ی اندکی از آنها دچار سوء مصرف مواد مخدر می شوند.بسیار از نوجوانان مواد مخد

 نگرانی بیش از حد شما باعث می شود نتوانید با موضوع درست برخورد کنید.

 

 برای فرزندتان تقاضای کمک کنید 11.3

ر فرزندتان مهمترین نکته این است که به هیچ وجه گمان نکنید می توانید مشکل سوء مصرف مواد مخد

را بتنهایی، محتاطانه و بدون مشورت با دیگران  حل کنید. برای مقابله با این معضل نیازمند مشاوره با 

 افراد باتجربه و آگاه هستید پس از کمک خواستن شرم نکنید.

بعضی از مردم تصور می کنند که جلسات مشاوره یعنی این که افراد خانواده در یک اتاق نزدیک هم 

 د و یه دنبال مقصر برای اتفاقات ناخوشایند باشند. در صورتیکه این تصور صحیج نیست. بنشینن

 در زمینه مواد مخدر اطالعات الزم داشته باشید. 11.3

مطمن شوید که در زمینه مواد مخدر اطالعات کافی دارید تا بتوانید در این زمینه با فرزندتان گفتگو کنید. داشتن 

نوجوانان به مصرف مواد مخدر و زیان های مواد مخدر برای نوجوانان الزمه برخورد  اطالعات در مورد علل گرایش

 صحیح است. 

 

  یک زمان مناسب برای گفتگو انتخاب کنید. 11.3

وقتی که فرزندتان عجله دارد، مثال برای رفتن به مدرسه یا انجام دادن تکالیف، با او در این زمینه صحبت نکنید. 

رف کرده و در حالت نشئگی است و یا این که در حالت تمایل شدید به مصرف می باشد وقتی که او تازه مواد مص

)خماری( زمان مناسبی برای گفتگو نیست. زمانی که عوامل دیگر مزاحم نباشند را برای گفتگو  پیدا کنید. بهتر 

ام رانندگی یا هنگامی است گفتو در حالتی باشد که نگاه بصورت روبرو و چشم در چشم نباشد. به عنوان مثال هنگ

 ها را می شویید.  که با هم غذا درست می کنید یا ظرف

 شنونده خوبی باشید 11.3

.  به فرزندتان احترام آن شنیدن به اندازه گفتن یا حتی بیشتر اهمیت داردارتباط موفق همواره یک رابطه دوطرفه است و در 

اشته باشید، نه به جوابی که بعد می خواهید بدهید. سعی کنید به بگذارید، صحبتش را قطع نکنید . به آنچه می گویند توجه د

قلبش گوش کنید. گاهی فرزندتان برای آنچه می خواهد بگوید کلمات درستی نمی تواند بیابد، اگر 

به قلب او گوش کنید متوجه منظورش می شوید. نصیحت نکنید یا در مورد آنچه فرزندتان انجام 

ید. بگذارید آنها در مورد تجربیاتشان با شما صحبت کنند و سعی می دهد پیش فرض نداشته باش
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در مورد تجربیاتشان یا آنچه متوجه نشدید از آنها سوال کنید. در حین گفتگو از صحبت هایشان به آنها بازخورد  کنید بدون قضاوت به آنها گوش دهید. .

 رشان را فهمیده اید. آنها می خواهند شنیده شوند.دهید تا متوجه شوند به آنها گوش میدهید و مطمئن شوند شما منظو

 تسلیم نشوید 11.3

ممکن است آنها در این زمینه با شما مشاجره کنند، خجالت زده شوند و ساکت بمانند. در هر صورت شما نمی 

اینگونه توانید موضوع را نادیده بگیرید و از گفتگو صرف نظر کنید. نظر والدین برای فرزندان مهم است هرچند ابتدا 

به نظر نرسد.. وقتی که آنها آرام گرفنتند و متوجه شدند که آنها را درک می کنید و می خواهید به آنها کمک 

 کنید، به شما اطمینان می کنند و مسائلشان را با شما درمیان می گذارند. در آن موقع به موضوع برگردید.

 .بگذارید آنها در مورد ارزش های شما اطالع داشته باشند 11.3

این خیلی مهم است که آنها از حد و مرزهای شما در زندگی آگاهی داشته باشند. مثال شما باید حد و مرزهایتان در 

مورد مواد مخدر را مشخص کنید. مانند اینکه مصرف هرگونه ماده مخدری در خانه ممنوع می باشد. ساعتی که 

م کنید مهمانی های دوستانه بدون حضور و نظارت فرزندتان حتما باید در خانه حاضر باشد را مشخص کنید. اعال

 والدین مجاز نیست.

 در مورد ضررهای مواد مخدر مبالغه نکنید  11.3

مصرف "نوجوانان اغلب بیش از آنچه شما فکر می کنید در مورد مصرف مواد مخدر اطالع دارند. بنابراین جمله 

ی که می توان بدان اشاره کرد این است که مصرف بیان کننده نکته خاصی نیست. نکته ا  "سیگار تو را می کشد

مواد مخدر مانند سیگار یا ماریجوانا یا گل به سالمتی تو آسیب می رساند. بخصوص اگر مصرف این موادا را در 

سنین پایین شروع کرده باشی. هرچه سن شروع مصرف پایین تر باشد آسیب آن بیشتر 

 است.

 دوستان فرزندانتان را بشناسید 11.11

را به خانه تان دعوت کنید. سعی کنید متوجه شوید که آنها در زندگی چه کاری انجام می دهند. اگر متوجه شدید که آنها 

 دوستان فرزندتان او را به مصرف مواد تشویق می کنند، بهتر است به فرزندتان کمک کنید تا دوستان جدیدی پیدا کنند.

 آنها حاضر هستید  بگذارید آنها بدانند که شما همیشه برای کمک به 11.11

بعضی نوجوانان به علت فقدان احساس امنیت به گروههای خالفکار گرایش پیدا می کنند و شرط عضویت در 

این گروهها مصرف مواد است. اگر فرزندان شما مطمئن باشند که شما همواره در کنار آنها هستید، احساس 

داشت.  همچنین بیشتر با شما روراست خواهند امنیت می کنند و نیازی به عضویت در آن گروهها نخواهند 

 بود و به شما خواهند گفت گفت که چه فکری می کنند و درگیر چه مسائلی هستند.

 بگذارید آنها مسؤولیت رفتارشان را بپذیرند 11.12

ه در نهایت شما به فرزندتان کمک می کنید که بهترین انتخاب را در مورد مصرف مواد داشته باشند اما بخاطر داشته باشید ک

این فرزندانتان هستند که باید به مواد مخدر نه بگویند. به آنها اطمینان بدهید که برای کمک به آنها حاضرید اما در عین 

 حال آنها هستند که باید در این مورد تصمیم بگیرند. تصمیمی که عواقب خاص خود را دارد.

 به دنبال حمایت و کمک برای خودتان باشید 11.13

خدر توسط فرزند باعث ایجاد احساسات منفی شدیدی مانند شرم، اندوه و حتی افسردگی در والدین می شود. مصرف مواد م

اگر فرزندتان مشکل مصرف مواد مخدر دارد، شما نیز احتیاج به حمایت دارید و باید از یک متخصص روانشناس کمک 

 بگیرید.
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  راجع و منابعی برای مطالعه بیشترم 11

 .نشر پیدایش ؛تا نایکآنی ؛مواد مخدر هرگز -1

 .نشر رشد ؛و دیگران شاو ایانبر ؛اعتیاد و ترک آن به زبان ساده -2

 معجزه گفتگو؛ سوزان هیت لر؛ نشر صابرین. -3

 ، خانواده؛ ادل فیبر، ایلین مزلیش؛ نشر نی.انسان ،کودک -4

3- eadsup.scholastic.com/students/drugsandtheteenbrainhttp://h 

3- brain-teen-drugs-https://www.hazeldenbettyford.org/articles/fcd/effects 
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