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  پیشگفتار

 در کانون جامعبطور  خانواده توانمندسازي بر مبتنی انهپیشگیر هايبرنامهامروزه، 

چنانکه،  .قرار دارند آسیبهاي اجتماعی ي از مصرف مواد و کاهشپیشگیر هايفعالیت

دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل از مصرف مواد ِسند استاندارهاي پیشگیري در 
 به عنوان محورمداخالت خانوادهو  هاي فرزندپروري مهارت آموزش، )2013(متحد 

  . است موثرترین راهبردهاي پیشگیرانه مورد تاکیدیکی از 

اطالعاتی را  به والدین برنامه هاي پیشگیري از مصرف مواد می کوشند، اگرچه، 
در زمینه دالیل در درست و شفاف در ایجاد یک دیدگاه شخصی ارائه دهند که 

اما  ،مفید باشند نانواع مواد و الگوهاي مصرف مواد در میان نوجوانا و  مصرف مواد

 خانواده پویایی بر که ايپیشگیرانه هايبرنامه که دهدمی نشان ارزشیابیمطالعات 

   .را دارند اثربخشی بیشترین کنند،می تمرکز

 ها خانواده آشفتگی در عمیقاً مواد، مصرف علّت متأسفانهمحققین اجتماعی معتقدند، 

 ناشی از  بیماري یک مواد مصرف ،توان گفتتر میدر یک نگاه عمیق. دارد ریشه
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 و محیطی علل از البته که استها ه خانواددر  ناکارآمد زندگی بکیک ساشاعه 

  . پذیردمی تأثیر نیز ژنتیکی

فرزندپروري مهارتهاي  تقویت در جهت آموزش والدینمطالعات نشان می دهد،  

این . اهد داشتخودر بر قویتري  یآغاز گردد، اثرات محافظت زودتر قدرمثبت هر چ
 و البته ،از مادران در دوران بارداري برنامه هاي مراقبتقالب  در ها می توانند آموزش

  . به همراه آموزش پدران و یا از دوران کودکی اولیه آغاز می گردد
با محوریت موضوع کارآمدي سازي خانواده و نقش والدین در جامعه  لذا این کتابچه 

اصول فرزندپروري، بیان  در بخش اول، با. پذیري مناسب فرزندان تدوین شده است
و در فصول  ودهدر ایجاد فضاي رشد و تکامل مطلوب کودکان یاري می نموالدین را 

دوران رشد مرتبط با اهداف تربیتی خاص مباحث با طرح نکاتی کلیدي در بعدي، 

  .تنظیم شده استنوجوانان 

راهنماي آموزشی  ، تهیهاز آنجا که این کتابچه با هدف اولیهالزم به دکر است، 

به مناسبت روز  و دانشگاههاي علوم پزشکی کشورفعالیت هاي حوزه هاي محیطی 
  .شده است عنوان گزاري روز هفته هفتدر قالب جهانی مبارزه با مواد مخدر و 

ها تعریف شده و سپس در شرح آنها، محتواي  عناوین روزها و پیام ،در ابتداي فصول 

جدول  ،در پایان این کتابچه آموزشیهمچنین . آموزشی مناسب آورده شده است
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 پیوست شدهنامگذاري روزهاي هفته به همراه شعار روز جهانی و پیام هاي هفته 

  .است

اگرچه در بخش اول برخی مباحث کارشناسی پیرامون راهبردهاي  ،نکته آخر آنکه
، استفاده از آن به عنوان راهنماي آموزش ارائه شده استپیشگیرانه خانواده محور 

براي عایت اختصار و بیان کلیدي و شفاف موضوعات، می تواند به دلیل ر نیز والدین
  .مخاطبین نهایی یعنی والدین نیز می تواند بطور مستقیم  استفاده گردد

مفید و امید است تدوین این مجموعه کوچک در ارتقاء سالمت خانواده ایرانی،  
  .  راهگشا باشد
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روند رو به رشد مصرف را   ،در نوجوانان و جوانان مصرف موادشواهد موجود در مورد 
 فزاینده روند این احتمالی عامل یک خانواده تضعیفمحققین معتقدند، . دهدنشان می

   .است

 والدین خود دو هر با هاخانه در کمتري کودکان طالق، افزایش موازات به امروزه

 براي اندکی فرصت و کنندمی کار قبل از بیش والدین همچنین،. نندکمی زندگی

باورهاي غلط  والدین برخی این بر عالوه .دارند شانفرزندان رفتار بر نظارت و تعامل

  : عنوان روز اول

  کانون پیشگیري از مصرف مواد  = خانواده خودمراقب

  : پیام روز اول

  .اعتیاد یک بیماري قابل پیشگیري است

 

چگونه  از خانواده ام «  
»مراقبت کنم؟   
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 شانفرزند در جدید غیرقانونی مواد مصرف درباره اندکی هاي نگرانیو  متعاقب آن، 

 .دارند

-مهارت آموزش بر که نوجوانان و کودکان بر متمرکز پیشگیرانه رویکردهاي اگرچه

 نسبت به برنامه هاي اما هستند، اثربخش د،ندار کیدتأ اجتماعی و فردي هاي

 کاهش یا پیشگیري در تريمحدود اثرات ،کودکان ي خانواده و والدینمتمرکز بر 

   .گذارندمی جا به مواد مصرف

 کودکانبر  فقطکه  جامعه یا مدرسه درپیشگیري  رویکردهاي ترکیبدر واقع، 

 افزایش قابل توجهی در موجب خانواده، توانمندسازي رویکردهاي با متمرکز است

  .شودمی پیشگیرانه مداخالت اثربخشی
در برخی کشورهاي  که است اخیر هايسال در تنها مثبت، نتایج این وجود با 

افزایش پیدا کرده  هاخانواده توانمندسازي متمرکز بر هايبرنامه توجه به پیشرفته،
 .است

مهمی براي پیشگیري از  عاملپذیري کودکان، نواده به عنوان اولین نهاد جامعهخا

 دهند که والدینمیها نشان پژوهش. از جمله مصرف مواد است پرخطررفتارهاي 
و  باورها ،هانگرشگیري شکل و در تعیین گروه همساالننقش نیرومندي 

   .دندار کودکاني عملکردها
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 یهایشاخصچه  متمرکز بر خانواده انهپیشگیراستاندارد  برنامهیک 

  ؟دارد

محور هاي پیشگیرانه خانوادهبرنامهها در تدوین اي از شاخصتوجه به مجموعه
  :اهمیت اساس دارد

نیازهاي فرهنگی کودکان و باید متناسب با سن، جنسیت، و برنامه ها  •
 .طراحی شوند ها خانواده

 .کید کنندتأ فرزندپروري هايمهارتبر تغییر کارکرد خانواده و  •

 .قرار دهند هدفمورد را  در معرض خطر  و پذیرهاي آسیبخانواده •

 .ها مشارکت دهندپدر و مادر را در برنامههر دو والد، یعنی  •

مصرف مواد در نوجوانان با استفاده از مداخالت خطر بر کاهش عوامل  •
 .خانواده محور متمرکز شوند

 .رفتارهاي پرخطر والدین مانند مصرف مواد را هدف قرار دهند •

   کدامند؟ برنامه هاي پیشگیري مبتنی بر خانواده

 توانمندسازي براي 3موردي و 2انتخابی ،1همگانی سطوح در مختلفی هايبرنامه

  .وجود دارد خانواده

                                            
1 universal 
2 selective 
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افظ خانواده در حم و خطرساز عوامل بر هاي پیشگیريبرنامه مؤثرترین امروزه، 

  :که عبارتند از هستند متمرکز خانواده سطح در مصرف مواد برابر

 و والدین گیهاي خانواد آموزش مهارت •

 از یکدیگر خانواده تماعی اعضايهاي اج حمایتتقویت  •

  درمانی  خانواده •

بر این برنامه ها به طور کلی به جاي تمرکز  بر کودك الزم به ذکر است، 

به طور مستقیم لذا . اجتماعی تاکید دارندخانوادگی و خانواده در فضاي  پویایی
 عوامل خطرسازبر ، بلکه دهند ار نمیهدف قرکانون  را جوانان بهمسائل مربوط 

ي استفاده از  یا ادامه کننده که احتمال شروع امل محافظتشناخته شده و عو
 .شوندکز مید، متمرنده کاهش یا افزایش میرا مواد 

  

  ایجاد کنیم؟  براي کودکان حیطی امن و سازندهنه مچگو

. و کارآمد است طلوباول تربیت ماصل  ،جذّابمن، سازنده و داشتن یک محیط اَ
آرامش باالیی در زمینه تربیت فرزند خود  معنی است که شما از به اینمحیط امن 

                                                                                   
3 indicative 
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محیط اطراف خود پرداخته  برخوردار باشید و درعین حال کودك بتواند به جستجو در

   .کمترین آسیب به فعالیت ادامه دهدخطر و در طول روز با 

کننده براي کودك کسلمواقعی که محیط  من باید بتوان دربراي ایجاد یک محیط اَ
کننده را براي وي فراهم آورد تا از سرگرم هاي جالب و فعالیت اي ازمجموعه، است

هاي سرگرم کننده و جالب  فراهم آوردن فعالیت .بیرون بیاید حوصلگیبیکسالت و 
ذهنی آنان را  براي کودکان آنان را به مستقل بازي کردن تشویق و رشد هوشی و

  . کندتحریک می

  امن و مورد عالقه براي کودكآماده کردن یک محیط : اصل اول

فراهم کردن یک محیط امن براي کودکان کم سن موجب آرامش بیشتر  •
. شود جلوگیري از رفتارهاي نادرست می زمینه تربیت فرزندتان و شما در

توانند به کودك  ویژه وسایلی که میه با تغییر و جابجائی وسایل منزل ب
امنیت  دهید تا درطول روز با این امکان را به کودك میصدمه بزنند، 

کودکان نیازمند یک . تر باشید بیشتري سرگرم باشد و شما نیز آسوده

هاي الزم را براي جستجو، کشف، تجربه محیط جذاب هستند که فرصت
 . هاي آنها فراهم آوردرشد مهارت و
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رشد زبان و اشد، کنجکاوي کودك، باشیاء جالب  از اي که پر خانه •

تواند کودك را  همچنین می. هاي هوشی او را تحریک خواهد کرد توانایی
کودکان . کاهش دهد فعال نگاه داشته و احتمال بدرفتاري او را سرگرم و

ین معنی است که بدانید ه انظارت مناسب ب. دارند به نظارت مناسب نیاز
سر  اه به اوهاي کوتزمان در دهد و کودك کجاست و چه کاري انجام می

 .بزنید

به دور از عوامل  ،برد باید سعی شود محیطی که کودك در آن به سر می •
از محل بازي ) وایتکس، نفت، بنزین(دور کردن مواد سمی . خطرساز باشد

دسترس نبودن داروها و مواد مضر دیگر ضروري  و زندگی کودك و در

 . است

کنجکاوي خود با کودکان کنجکاو هستند و ممکن است براي ارضاء  •
 .خوردن این مواد به خود آسیب برسانند

کودکان نیاز به نظارت مناسب دارند، به این معنی که بدانید در هر زمان  •
 .دهد کودك کجاست و چه کاري انجام می
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  کودك ایجاد محیط سازنده براي یادگیري: اصل دوم

که همیشه با  این بدان معنی نیست .ن باشندادسترس کودک والدین الزم است در
هنگامی که کودك به کمک، مراقبت یا  کودك خود باشیم، بلکه منظور آن است در

آید، درصورت امکان  وقتی کودك نزد شما می. توجه نیاز دارد، در دسترس او باشید
 .زمانی را با او بگذرانید دهید، کنار گذاشته و که انجام می کاري را

کردن، کنجکاوي کودك، رشد زبان و قواي هایی براي بازي و تجربه  ایجاد فرصت

تواند کودك را سرگرم و فعال نگه داشته و احتمال هوشی او را تحریک کرده و می

  .بدرفتاري او را کاهش دهد

توان از اقداماتی ساده  هاي مناسب براي بازي سالم می براي ایجاد فرصتهمچنین، 
  .استفاده کردچون موارد ذیل 

که بعضی چیزها را در محیط اطراف خود آزمایش  کودکان را تشویق کنید •
بررسی یک وسیله ازکارافتاده یا جستجو در باغچه یا تعمیر مانند، . کنند

محیط را در کودك  این کار انگیزه یادگیري در. یک وسیله با والدین
 . کند تقویت می
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کودك مانند رفتن به گردش یا سینما،  گذراندن یک زمان اختصاصی با •

 .هاي کودکانه  بازيشرکت در 

هاي  توان فعالیت هاي کودکان می با شناختن استعدادها و توانمندي •
ها را برایشان فراهم کرد و احساس ایمنی، متناسب با سن و عالقه آن

  .آنان ایجاد کرد پذیري، رهبري و اعتماد به نفس را درآرامش، مسئولیت

و با احساس  هر قدر تجارب کودك در رابطه با محیط اطرافش بیشتر •

امنیت و آرامش باالتري همراه باشد، ذهن و فکر او بیشتر رشد کرده و به 
گیرد که به جاي این که به شود و یاد می تر میبلوغ و پختگی نزدیک

  .سادگی نظرات دیگران را بپذیرد، خود نیز فکرکرده و تصمیم بگیرد

به نفس  عتمادهاي متناسب با سن، به او ا قبول مسئولیت در بعضی فعالیت •

 .آموزد ریزي را می و مهارت در برنامه

هاي مربوط به او، محیطی  گیري شرکت دادن کودك در بعضی تصمیم •

  .کندامن و مورد عالقه براي وي فراهم می

.شود حمایت کننده و مثبت تقویت میهاي  عزت نفس کودکان در محیط •
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  استفاده از انضباط قاطعانه: سوم اصل

-شان از روشبسیاري از والدین به اشتباه براي داشتن قاطعیت در برخورد با فرزندان

  . کنند هاي نامناسبی چون داد زدن و تهدید کردن استفاده می

شیوه نسبتاً  در رفتار با کودك از انضباط قاطعانه به معناي این است که •

 وقتی در مقابل یک نوع رفتار نامطلوب کودك هر. باثباتی استفاده کنید
یا حتی  زمانی نادیده بگیرید و مثالً(دفعه واکنش متفاوتی داشته باشید 

 تشویق کنید، زمانی دیگر همان را به شدت تنبیه و یا کودك را تهدید
 داند که رفتارش مطلوب است یا نه؟ شود و نمی کودك گیج می) کنید

قدر صبر  گاهی والدین آن .سرعت مداخله کنیدهنگام بدرفتاري کودك به  •
کنند که  کنند که بدرفتاري کودك شدید شد و آن وقت مداخله می می

براي مثال وقتی . شود کودك می این زمان منجر به تنبیه شدید معموالً در
رود والدین  اش سر می حوصله شود و قرار میدر یک مهمانی کودك بی

قراري کودك شدید ولی زمانی که بیممکن است هیچ اقدامی نکنند، 
 . کنندشروع به تنبیه کردن او می ،اندازد فریاد راه می شود و جیغ و می
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رفتار . تان را براي انجام رفتار مناسب آموزش بدهیدبه موقع کودکان •

از تشویق  مناسبی را که از کودك خود انتظار دارید به او آموزش دهید و
 تعیین قوانین در خانه و خارج از با. استفاده کنیدبراي تقویت آن رفتارها 

رفتارهاي خود را  خانه و آموزش آن به کودکان، آنان به تدریج کنترل بر
  . گیرند یاد می

  .بینانه کنیم مان را واقعانتظارات از خود و کودك: اصل چهارم

را یا زودتر از زمان الزم یا انتظار کامل بودن  وقتی والدین توقعات زیاد و •

. از کودك خود داشته باشند، در آن صورت مشکالتی بروز پیدا خواهد کرد
شاد باشد  دب، مرتب وؤشان همیشه ممثالً والدینی که انتظار دارند کودك

 این در .ممکن است این انتظار برآورده نشود ،ها همکاري کندآن با و
دچار  خودکودك  رفتار با س و ناامیدي والدین شده و درصورت باعث یأ

 .شوند مشکل می

همه کودکان اشتباه  .کامل باشد ،از کودك خود انتظار نداشته باشید •

براي والدین مهم است که . اما بیشتر اشتباهات عمدي نیستند ،کنند می
خواهید  می این نکته که شما. بینانه از خود نیز داشته باشند انتظارات واقع

اما تالش براي  .خوب استبکنید  به عنوان یک والد تمام سعی خود را



 

16 

 
 

 

نقص بودن فقط منجر به احساس ناکامی و  یک پدر و مادر کامل و بی

همه افراد از طریق تجربه . خیلی سخت نگیرید به خود. شود کفایتی می بی
والد خوب بودن . اصالح و بهتر کنند اعمال خود را آموزند که رفتار و می

 .داشته باشد بدین معنی نیست که کودك بر زندگی شما تسلط

انتظارات شخصی شما به عنوان یک بزرگسال  خواهید نیازها و اگر می •
تان در دسترس کودك برآورده شود، صبور باشید، ثبات داشته باشید و

 .متناسب با سن و توانش از او انتظار داشته باشید. باشید
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 ابطور باید فرزندان رشد براي .است فرزندان پرورش و رشد خانواده، اصلی وظیفه

 صورت در فقط. باشد داشته وجود فرزندان و والدین بین پایدار و غنی ایمن،

 رشد براي فرزندان .شود می مهیا روان فرزندان سالمت که است روابطی چنین

 رابطه این کیفیت دارند، نیاز والدین خود حضور و رابطه به که این بر عالوه خود

 از منظور. است  دلبستگی اساس پدیده بر ریشه این رابطه. است مهم بسیار نیز

 و تأثیر شگرف و شود می شروع نوزاد تولد هنگام به که است ايپدیده دلبستگی،

  :عنوان روز دوم

  فضاي امن عاطفی وصمیمیت = خانواده خود مراقب

  :پیام روز دوم

توان وقت همیشه میبراي یک گفتگوي صمیمانه 
  .گذاشت

  زنم؟می حرف فرزندم با چقدر«

  »ام؟نشسته هایشحرف پاي چقدر
 



 

18 

 
 

 

عاطفی  پیوندي دلبستگی،. گذاردمی انسان روانی آسیب یا و سالمت در اساسی

 این. گیردمی شکل است مادرش معموالً که بزرگسالی فرد و نوزاد بین که است

 داشته تمایل مادر و نوزاد شود می باعث است دوطرفه فرآیندي که پیوند عاطفی

 دچار یکدیگر از دوري صورت در و بگیرند قرار یکدیگر در کنار که باشند

 .شوند می شدید اضطراب

 و اختالالت دچار ندارند، ایمن که دلبستگی افرادي ند،اداده نشان تحقیقات

 هايبیماري و که اختالالت جایی آن از و شوندمی متعددي روانی هايآسیب

 خطر گرایش به است، اعتیاد و مواد اي مصرفینهزم خطر عوامل جمله از روانی

 هايدلبستگی که افرادي از بسیاري دیگر، طرف از. را باال می برند مواد مصرف

 مشکالت بزرگسالی هم دچار دوران اجتماعیِ امکان آن که در روابط ناایمن دارند،

مستعد  فرديبین مختل روابط و مکرر عاطفی هايشکست و با بروز شده متعددي
 .زیاد است، اعتیاد شوند و مواد مصرف

 دوران در ارتباط فرد نوع همچنین و امنیت احساس کنندهتعیین دلبستگی، فرآیند

 در دارند، ناایمن هاي دلبستگیسبک که افرادي. است اطرافیان با بزرگسالی

این . دارند قرار اضطراب افسردگی و اختالالت به ابتال باالي خطر معرض

 .می کند فراهم مواد را مصرف براي مناسبی زمینه روانی نیز اختالالت
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 به نیاز خود سالمت و پرورش و رشد براي فرزندان که گفت توان راحتی می به

 والدین ارتباط و کیفیت حضور که است آن مهم بسیار نکته. دارند با والدین رابطه

 والدین نیست که مهم دلیل تنها همین به .است تر مهم آن کمیت از فرزندان با

 طی در که است آن مهم بگذارند، مدت زمان مشخصی را براي فرزندان وقت

 .باشد مثبتی داشته رابطه کیفیت در کنار هم هستند، زمانی که

 از خانواده اعضاي عاطفی حمایت براي محل ترینمهم از طرف دیگر، خانواده

 زندگی هاياحتینار و هاشکست مشکالت، وقتی با خانواده، دافرا. است یکدیگر

 و آرامش هاآن از سوي اطرافیان، به آن بیان با کنندمی سعی می شوند، رو روبه
  .دریافت کنند دلداري

اس و حمایت سبا پذیرش اح سختی هنگام به خانواده که است بنابراین بسیار مهم

 ارتباط و برخورد. سوق دهندمنطقی فرزندان را به سوي رفتارهاي سالم اجتماعی 

ها و فشارهاي تنش اثر اجتماعی، حمایت میزان افزایش فرزندان و با والدین مثبت

 و کرده روانی فرزندان را در شرایط بحرانی و گذار از مقاطع مختلف تحصیلی کنترل

 .رافات رفتاري را کاهش می دهدزمینه انح
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 مورد نیاز دارند تا  فرزندان .است احترام و حمایت محبت، آرامش، خانواده کانون،

 سوي از آنان مشکالت و مسایل بگیرند، در عین حال قرار والدین احترام و اعتماد

  . شان طرد نشوندخاطر اشتباهاته شود و ب درك والدین

 و سرزنش توهین، تحقیر، فرزندان، مشکالت اهمیت دانستن کم والدین، تفاوتیبی

 والدین سراغ به که فرزندان در لحظات بحرانی شودمی  باعث قبیل این از مواردي

 به ارتباط باشند خود ساالنهم با مایلند بیشتر نوجوانان که دالیلی از یکی .نیایند

 و دهندمی نشان بیشتري توجه هاآن به ساالنهم و دوستان که است دلیل این

 در قضاوت یا و گیريجاي موضع به نوجوانان. کنند درك را هاقادرند آن بهتر

را مورد پذیرش و حمایت قرار  هاآن همساالن، رفتارهاي بودن بد و خوب مورد

روانی  هايتنش اثر که است عواملی از یکی اجتماعی والدین، حمایت. دهند
فشارهاي روانی  مقابل در سپري مانند هاآن از و خنثی می کند را نوجوانان

  .کندمی محافظت

 بتوانند تا کندکمک می والدین به که است مهارتی دلی،آموختن هم حال، عین در

اندیشه  گذاري بربفهمند و بدانند براي تأثیر و کنند درك درستی به را خود فرزندان
و این فرصت طالیی را  نموده همدلیها و رفتار فرزندان بیش از هر چیز ابتدا با آن

برود  بین از فرزندان و والدین در روابط رایج هاي بدفهمی از بسیاري تا ایجاد کنند
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توانند بعد از این نقطه اثر، والدین تازه می. راهم گرددفضاي گفتگو و اعتماد ف و

  .رفتارهاي فرزندان قدرت اعمال نظر بدست آورندنتظار داشته باشند در تصمیمات و ا

 آموزش چگونگی کنند، توجه آن به باید  والدین که دیگري تعمق قابل نکته
 براي والدین و است دوسویه فرآیند یا پدیده یک ارتباط .است »کالمی ارتباط«

 فرزندان به »حصحی ارتباط« مورد در را درستی الگوي و مدل یک بتوانند اینکه

 خوبی ورانسخن که گونه همان اول درجه در خودشان باید دهند آموزش خود

 داشته اطمینان باید ما فرزندان .دباشن نیز خوبی و فعال هايشنونده بتوانند هستند،

 و هستیم کنارشان در ماد، دارن »شنوا وشگ« به نیاز که زمانی هر که باشند
 کنیم، قضاوت یا داوريپیش موردشان در که آن بدون شنویممی را شانحرفهاي

 .نمائیم تحقیر یا سرزنش را هاآن که آن بدون و

 مانفرزندان به خودمان رفتارهاي با باید مادر و پدر بعنوان ما که دیگري موضوع

 واقع دیگران »ماحترا مورد«د توانن می زمانی افراد که است این دهیم آموزش

 از باید فرزندان را واقعیت این .بگذارند احترام »اندیگر به« متقابالً که ،شوند

 بیاموزند ما از بایدها آن. بیاموزند و ببینند دیگران و خودشان با ما رفتارهاي خالل

 مطرح اي عقید و نظر اختالف که زمانی و مشکل حل هنگام حتی چگونه که

 مبادرت مسأله حل به آمیزاحترام رفتاري و مقابل طرف حرمت حفظ با ما است،

  .جوئیمنمی بهره آلودرقه و آمیزتوهین هايروش از هرگز و ورزیممی
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. است اجتماعی حمایت کسب منابع ترینمهم از یکی بر این اساس خانواده، 

   خانواده هایی که

 دارند، خود فرزندان با صمیمانه و گرم روابط •

  ،کنندبرخورد می محترمانه آنان با  •

 هستند و قائل زیادي ارزش خود فرزندان براي •

 کنندمی مهیا فرزندان براي اجتماعی فراوانی حمایت  •

 مواد مصرف به آوردن روي و هاي روانیتنش آنان به پذیريآسیب ازتوانند می

 .پیشگیري کنند

 در صمیمیت فاقد و آمیزسرزنش طردکننده، سرد، عاطفی فضاي که صورتی در

در . کنداي اُفت میبه صورت قابل مالحظه فرزند /والد کیفیت رابطه خانواده باشد،
به  محافظت کننده محیطخانواده از یک محیط توان انتظار داشت که این شرایط می

و زمینه انواع  شدهبراي سالمت روانی و اجتماعی فرزندان تبدیل  محیط خطرزایک 
  .انحرافات رفتاري از جمله خطر گرایش به مصرف مواد افزایش یابد
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  مان اثر دارد؟رفتار ما چقدر بر روي عملکرد فرزندان

 با تعامل و ارتباط نحوه ویژه به و زندگی در پیشرفت و رشد براي فرزندان

در فضاي  هاي فرزندانالگوبرداري معموالً .دارند رفتاري الگوهاي نیاز به دیگران
 هايآرمان و رفتارياصول  ،هاي اخالقیارزش. گیردروابط خانوادگی شکل می

گیرد و افکار والدین قرار می و عقاید تأثیر تحت شدت به معموالً زندگی کودکان،
توانند والدین و فرزندان این الگوها می در صورت وجود فضاي عاطفی مثبت در روابط

 . ثیر گذاردرفتار آنان تأالیان سال در ذهن و تا س

  :عنوان روز سوم

  الگوسازي مثبت= خانواده خود مراقب 

  :پیام روز سوم

  .من باید الگوي فرزندانم باشم

 

 »بود؟ رفتارهایم به حواسم امروز آیا دانم نمی«
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تقلید را  ،، طی فرآیندي روانیسالگی 3یا  2کودکان از همان سنین طور کلی ه ب

 ،طبق تحقیقات. کندوالدین خود تقلید می ی ازگاهی کودك از یک. کنندشروع می
ز هر فرد پدر و مادر بیش ا .کنندجنس خود تقلید میکودکان معموالً بیشتر از والد هم

توانند الگوي می و گیري شخصیت کودك نقش دارندمل دیگري در شکلو یا عا
  . مثبتی براي فرزند خود باشند

- می دیگر عبارت به یا .دهستن خود فرزندان »انتصابی الگوهاي« والدیندر واقع، 

 فرزندان زندگی در تردید غیرقابل و شگرف ثیريتأ مادر و پدر که شد مدعی توان

- می الگوبرداري آن از و کنندمی نگاه ما رفتار به ما هايبچه. ندکنمی ءایفا خود

  .نمایند

  مان به چه نکاتی باید توجه کنیم؟در خصوص تربیت کودکان

که والدین در مقابل کودکان  خورد اینچه در اکثر خانواده ها به چشم میولی آن 
هاي خود انگیزههاي خود و یا بسیار کم از موفقیت کنند ومی کمتر ابراز احساسات

اتاق  دهند در مواقعی که کودك خواب است و یا درگویند و ترجیح میسخن می

که در صورتی که کودك آن چه را  .موضوعات گفتگو کنندپیرامون این  ،حضور ندارد
اي به شیوهابراز احساسات در حد متعارف و  اهمیت لذا. شنود می آموزدبیند و میمی
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مهم زندگی باید در حضور  اهدافها و جلوه دادن موفقیترنگ پربا هدف مناسب و

  .کودك باشد

دهند، بدون دشنام می، می کنند وقتی والدین به راحتی نسبت به دیگران بدگویی 
ها و کنند، از شکستنظر می ظهارهیچ استداللی نسبت به مسائل زندگی دیگران ا

کنند، شکنی می، قانونندکناحترامی میگویند، به بزرگترها بیتنفرها سخن می
زایی چون ، به مصرف مواد آسیبرفتارهاي مغایر با سالمت جسمی و روانی خود دارند

در  که ه باشندانتظار داشت شاننباید از کودكکنند، مبادرت می. ..سیگار، قلیان و

با الگوهاي سالم رفتاري نشان سازي همانندیند اجتماعی شدن پذیرش مناسبی به فرآ
  .دهد

چه باید  باشیم مانفرزندان براي مثبتی لگويا بتوانیم اینکه براي

  کرد؟

 مانرفتارهاي در و کرده تقویت را شخصیتمان مثبت بخش که کنیم سعی ایدب

- شیوه ترینمناسب و ترینمثبت باید در واقع، فرزندان ما.دهیم نشان بیشتر را آنها

 واقع احترام مورد اطرافیان، عوامل با صحیح ارتباط برقراري احساسات، ابراز هاي

نیز  و یآگاه و دانش کسب اهمیت ،ندیگرا به گذاردن احترام هايروش و شدن

 رفتارهاي مشاهده طریق از را خود اقتصادي و اجتماعی هايموفقیت در آن تأثیر
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ه در واقع ب .گیرند کاره ب شانزندگی در و بیاموزند یشخو »والدین« عنوانه ب ما
 با برخورد هايشیوه ترینمطمئن و بهترین که یمبیاموز مانفرزندان به عملی،طور 

 .چیست اجتماع و محیط

 مانفرزندان به مانهايرفتار طریق از باید ما که هائیآموزش بزرگترین از یکی

-می والدین را کار این .است »داشتن دوست و عشق«م مفهو و معنا بیاموزیم،

 هاآن به شانفرزندان گرفتن بغل در و کردن نوازش بوسیدن، با سادگی به توانند

و  نوازشواژگانی مثبت،  ،آمیزحبتم لبخند یک از استفاده اوقات گاهی .دهند نشان
ایجاد اطمینان و صمیمیت  ضمن تواندمیتوجه به نیازهاي اعضاي خانواده 

 .دده آموزش آنها به نیز را عالقه و عشق ابراز و انتقال شیوهخانوادگی، 

 و احساسات دادن نشان که آنجا از ،هیجانی و عاطفی مسائل خصوص در

 شاناحساسات و عواطف باید والدین است، مثبت صد در صد رفتار یک عواطف،

 انتقال ضمن و داده نشان صحیح هايشیوه از استفاده با و وضوح به آشکارا، را

 منفی احساسات با برخورد چگونگی و تعدیل هايراه ،خود فرزندان به روش این

 .بشناسانند آنان به نیز را

 نم ما .است واقعی حال عین در و منفی حس یک عصبانیت احساس مثال براي

 توانیم نمی نیز خودمان که چنان نشوید، عصبانی که بگوئیم مانفرزندان به توانیم
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 قطعاً که شویم واقعیت این منکر توانیمنمی ما از یک هیچ. نشویم عصبانی

 و روحی آرامش حالت از را ما که دارد یا داشته وجود مانزندگی در لحظاتی
بر  کنترل با توانیممی شرایط این در ما .کندمی منقلب و سازدمی خارج روانی

  . بیاموزیم مانفرزندان به را آن کنترلشیوه  چگونگی ،رفتارهاي مخرب

 و دانید نم را نکاتی انسانها همه مثل هم شما که دهید نشان خود فرزندان به
 این اعالم از و بخوانید کتاب هاآن براي و هاآن با. بگیرید یاد که دارید دوست

- آن با همراه. باشید نداشته بائیا گرفتم یاد حاال و دانستم نمی را موضوع این که

 حالت این در که چرا. بپردازید منفی و مثبت موضوعات و مطالب بررسی به ها

 کدامند شما دید از منفی و مثبت موضوعات و نکات که شوند متوجه توانند م آنها

 .چرا و

 شما چه آن که باشید داشته نظر در والد عنوانه ب تانزندگی مراحل تمام در

 مثبت بنابراین. دباش آینده در شما فرزندان رفتار است ممکن دهید،می انجام امروز

 یک عنوان به بتوانید تا کنید عمل مثبت و بگوئید مثبت بیاندیشید، مثبت بنگرید،

  .باشید خود فرزندان آتی زندگی آئینه ،تمثب الگوي
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  ساالن خود هستند؟ثیر همر تحت تأمان بیشتچرا فرزندان

 با تا دارند، آنان تعامل با و ارتباط و خود اطراف در والدین حضور به نیاز فرزندان
اما  غنی باشند، افکار و عقاید نظر از والدین چه هر .شوند آشنا آنان هايدیدگاه

نباشد،  فراهم رفتار آنان مشاهده یا و گفتگوي صمیمانه و بحث براي فرصتی
  .گیرد نمی صورت هاآرمان و هاانتقال دیدگاه

 بگیرند، قرار خود والدین تحت تأثیر که آن از بیشتر فرزندان شرایطی، چنین رد

هاي هاي اجتماعی مورد تبلیغ در فضاهاي شخصیت یا و ساالنهم تأثیر تحت

 خواهند قرار پرخطر هم باشند، اي که ممکن استه ویژه رسانهکاذب اجتماعی و ب

 سالمی هاينآرما و اهداف ها خانواده که دارد ضرورت تنها، بنابراین نه .گرفت

ارتباطات مناسبی که فرزندان را در   و تعامالت مثبت به کنند، بلکه تعیین خود براي

 هاي خودآرمان و مواجهه با الگوهاي شایسته رفتاري و اجتماعی قرار دهد و اهداف

یین هاي شرکت در فعالیتهاي جمعی مذهبی و آ .تقویت نماید، نیاز دارندرا  و فرزندان
  .کند سازي الگوهاي منتخب نقش مهمی ایفاغنیتواند در اجتماعی و امور خیریه می
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 و وظایف خانواده، اعضاي از یک هر .است قوانینی و اصول تابع خانوادگی زندگی
 فرزندان .هستند هاآن به انجام موظف و دارند عهده بر خانواده در هاییمسئولیت

 هاآن براي روشنی و مشخص انتظارات و قواعد آنان، سن به توجه با که دارند نیاز

 و ها محدودیت خود فرزندان براي آگاه، و مسئول والدین بر این اساس .تعیین شود

   .کنند می تنظیم قواعدي

  :خصوص چند سوال اساسی وجود دارددر این 

  :عنوان روز چهارم

  انضباط رفتاري=  خانواده خود مراقب 

  :پیام روز چهارم

  .در خانواده ما ممنوعیت مصرف مواد یک قانون است

 

هایی را به فرزندانم چه ارزش«
  »ام؟منتقل کرده
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 قوانین، قواعد، تعیینوالدین باید در مورد چه موضوعاتی به  •

  بپردازند؟ محدودیت ها و انتظارات

  :از عبارتند دارد محدودیت و قواعد به نیاز که مواردي جمله از

  درسی انتظارات •

  ات مدیریت مخارجانتظار •

  انتظار انجام رفتارهاي اجتماعی مناسب •

  هاي مربوط به خانهکمک در انجام فعالیت انتظار •

  انتظار انجام کارهاي شخصی •

  انتظار رعایت هنجارهاي خانوادگی در زمینه پوشش و آرایش •

 خطر از دوري و خود از مراقبت انتظار •

جمله  از دارند خاصی رفتارهاي زمینه در هایی محدودي فرزندان خانواده، هر در

  :کرد اشاره زیر موارد به توانمی شایع و هاي رایجمحدودیت

  آمد و رفت •

  ناباب افراد و ساالنهم با ارتباط و معاشرت •

  ... و مواد سیگار، مصرف مثل: شخصی ناسالم رفتارهاي انجام •

 دیگران، با بدرفتاري کاري،کتک و دعوا مانند :عیاجتما ناسالم رفتارهاي انجام •

  ... و دیگران تحقیر
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 چه شرایطی محدودیت اعمال  و قوانین تعیینقبل از والدین  •

  ؟نمایند باید فراهمرا 

  فرزندان و والدین بین قوي و خوب رابطه یک وجود •

  والدین توافق •

  والدین ثبات •
 ضروري زیر شرایط وجودها و اعمال آن هامحدودیت و قوانین قواعد، تعیینپیش از 

  :است

 است موثر زمانی نظارت: فرزندان و والدین بین قوي و خوب رابطه یک وجود •

  .باشد داشته وجود قوي و خوب رابطه وفرزندان والدین بین که

 هاییو زمان گذاشته وقت خود فرزندان براي والدین باید: مشترك اوقات داشتن •

  .باشند آنان کنار در

 به فرزندان اعتماد فرزندان، و والدین قوي رابطه هايمشخصه از یکی :اعتماد •

  .است والدین

 به نیاز ها محدودیت قوانین، قواعد، تعیین :لهمسأ حل و مذاکره هاي مهارت •

  .دارد لهمسأ حل و فالاخت حل هاي مذاکره،مهارت

 فرهنگی اصول اساس بر باید نظارت: فرهنگی و اجتماعی هنجارهاي با تناسب •

 .باشد شایع اجتماعی و



 

32 

 
 

 

- محدودیت و قوانین ،ارزش ها انتظارات،والدین  گونه بایدچ •

 را وضع نمایند؟  ها

 :براي این کار توجه به نکات زیر کمک کننده است

  .باشد مشخص و روشن بایدان شفرزندان از والدین انتظارات و قواعد •

   .کندمی ایجاد را متعددي مشکالت مبهم، کلی، نامشخص و کلمات از استفاده •

به آنها  باید فرزندان به شده یینتع هايتمحدودی و انتظارات قوانین، ،ارزش ها •

 .گفته شود

 را مشخصی قوانین و قواعد دیگر، یک همکاري با والدین که است مهم تنها نه

 تفهیم فرزندان براي درستی به را شده تعیین چه آن که است مهم بلکه ،کنند تعیین

 قوانین و قواعد چه و رودمی آنان از انتظاراتی چه که کنند باز هابراي آن و کنند

  .است شده ها تعیینآن براي خانوادگی

 و انتظارات قوانین، قواعد، رعایت عدم و رعایت پیامدهاي عیینت

 هامحدودیت

اساس  بر اگر که کنند روشن خود فرزندان براي ها خانواد که است مهم بسیار

 در همچنین،. داد خواهند آنان به هاییپاداش چه کنند عمل خانواده انتظارات

 چه یا منفی پیامدهاي چه ،نکنند عمل خانواده انتظارات بر اساس که صورتی

  .خواهند کرد دریافت هاییجریمه
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 صورت به و مناسب زمانی فواصل در فرزندان رفتارهاي بررسی 

 هامحیط سایر و مدرسه در پراکنده

 انتظارات این که بخواهند خود فرزندان از و کنند تعیین انتظاراتی باید والدین تنها نه               

 زندگی محیط در فعاالنه صورت به باید بلکه ،)لمنفع نظارت( کنند رعایت را و قواعد

 هايمکان و ها موقعی در را آنان رفتارهاي و کنند نظارت و سرکشی فرزندان

 قوانین و قواعد به واقعاً، حد، چه تا شود مشخص تا کنند بررسی و مشاهده مختلف

  .اندبوده پایبند خانوادگی

 وظایف، خود فرزندان براي که است آن والدین مهم هاي مسئولیت از یکیبنابراین 

بر این  .کنند تفهیم هاآن به و کرده تعیین را منطقی هايمحدودیت و هامسئولیت

 زندگی قوانین و قواعد به راجع خود فرزندان با والدین است اساس ضروري

  .کنند بحث خانوادگی
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  نظارت؟ چرا

ها از نمودن آنماندن و دور  سالم براي ها آن به کمک تان،نفرزندا بر نظارت دلیل

 سوي از نظارت اعمال اندداده نشان تحقیقات. است خطرات احتمالی در جامعه

 در آنان به آسیب و خطر کاهش و شودمی فرزندان امنیت افزایش باعث والدین،

-محافظت عوامل ترینمهم از یکی .شد خواهد شامل را زندگی از ايهزمین هر

  :عنوان روز پنجم

  نظارت هوشمندانه=  خانواده خود مراقب  

  :پیام روز پنجم

  .نظارت بر فرزندم مسئولیت من است

  راستی، اکنون او کجاست؟ «
  با چه کسی و به چه کاري 

  »مشغول است؟
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 و کودکان در مواد مصرف خصوص به و پرخطر رفتارهاي انجام از کننده

  .است فرزندان رفتار بر والدین نظارت نوجوانان،
 دارد بیشتري احتمال دارند، نظارت کمتر آنان رفتار بر شانوالدین که فرزندانی 

 نظارت خود فرزندان رفتار بر که والدینی برعکس،. آورند روي مواد مصرف به که

  .بپردازند مصرف به که دارد احتمال کمتر دارند مناسبی

  چیست؟ فرزندان رفتار بر نظارتمنظور از 

   .است فرزندان از مراقبت مفهوم به والدین نظارت

  که این از تمراقب

  ،است کسی چه با فرزندشان •

  دهد،می انجام کارهایی چه روز هر •

 ست،کجا •

  و گذراند، می کسی چه با را وقتش •

  .است هاآن مواظب تريبزرگ آیا  •

را شامل  صحیح خانوادگی نظم و ارتباطات که است مهارتی نظارت، همچنین

 حد تعیین فرزندان، از انتظارات سازي شفاف اطالعات، تبادل شامل کار این .شودمی

 آن در فرزندتان داشتن نگه براي صحیح يشیوه انتخاب و الزم، مواقع در حدود و

   .باشد می حدود و حد
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 اوقات گاهی دارند، زمینه این در اشتباهی باورهاي والدین از ايعده حال، این با

  .نمایندمی تلقی فرزندان تربیت در اشتباه یا خطا نوعی را نظارت اعمال آنان
  :گیرندمی معادل زیر موارد چند مورد از یا یک با را نظارت اعمال آنان معموالً

  گیريسخت •

  خانواده به فرزندان کردن وابسته •

  فرزندان دلیلبی تنبیه •

  فرزندان استقالل رشد از جلوگیري •

  اعتمادي به فرزندبی •

  ...ایجاد ترس بی دلیل و •
 کنترل یا گیري سخت توجهی،بی ظلم، فرزندان، رفتار بر نظارتدر نظر داشته باشیم 

 در نپردازند آن به درستی به والدین اگر که است مسئولیت مهمی بلکه نیست، کردن

  .اندکوتاهی کرده خود فرزند حق

  است؟ الزم نظارت میزان چه

 باید فقط والدین برخی. دارد فرزند به بستگی فرزندتان، بر نظارت دقیق میزان

 که این براي و کرده تعیین است مجاز چیزي چه که این مورد در را راهبردهایی

روزانه درباره آن با فرزندشان حرف  است، مانده دور خطر از فرزندشان ،شوند مطمئن
 نظارت است ممکن است، شده رفتاري مشکالت دچار برخی که فرزندي براي. دبزنن
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برخی  با رفتن بیرون کردن ممنوع مشخص همچون مقررات تعیین مفهوم به

 با مدرسه از پس هايفعالیت تمامی که این از اطمینان حصول و خاص دوستان

  . باشد شود،می انجام تريبزرگ نظارت

 دارد نیاز فرزندشان که نظارتی میزان تعیین براينیاز دارند  والدین موارد برخی در
  .اي دریافت کنندمشاوره حرفه

  کدامند؟ فرزندان رفتار بر نظارت در ثرمؤ عوامل

 جا این در که است زیادي متعدد عوامل تابع شدت به فرزندان رفتارهاي بر نظارت
  :دشو می اشاره هاآن به

  والدین هايارزش و اصول باورها، •

 والدین هايشارز و باورها به شدت به آن به مربوط رفتارهاي و والدین نظارت

 .قائلند فرزندان رفتارهاي بر نظارت براي زیادي اهمیت والدین بعضی .دارد بستگی

  .کنند می عمل نیز اساس همین بر و گرفته جدي را نظارت والدینی چنین

  :که این بدانند والدین که است مهم چه آن

  .است پیچیده بسیار امروزي، جامعه

  .کنند ایجاد آنان پرورش و رشد براي امنی فضاي بزرگساالن، که دارند نیاز فرزندان

  .هستند خود ساالنهم تابع شدت به نوجوانان
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 مختلف هايزمینه در خود فرزندان اعمال و رفتارها از باید آگاه و مسئول والدین

  .باشند آگاه
  .اهمیت اساسی دارد فرزندان، رفتارهاي بر نظارت

این  چگونه بدانند باید بلکه ،است ضروري نظارت بدانند والدین که نیست کافی

  .دهند انجام را نظارت

  نظارت هايمهارت •

 نظارت خود فرزند رفتارهاي بر باید که دانند م والدین چه اگر اوقات، از بسیاري در
 این باید صورتی چه به دانند نم که است آن از ناشی آنان، نظارت ضعف ولی ،کنند

- نمی را نظارت اهمیت هم که والدینی از بعضی هستند اگرچه،. شود انجام نظارت

 .کنند نظارت خود فرزندان رفتارهاي بر باید صورتی چه به که دانندنمی هم و دانند
 ضرورت ،کنند نظارت فرزندان رفتارهاي بر درستی به بتوانند والدین که آن براي

  .شوند آشنا فرزندان رفتار بر نظارت مبانی و اصول با دارد

 ؟شود میراحلی مچه  شامل فرزندان رفتار بر نظارت

 هامحدودیت و انتظارات قوانین، قواعد، تعیین •

 فرزندان براي هامحدودیت و انتظارات قوانین، قواعد، بیان •

 و انتظارات قوانین، قواعد، رعایت عدم و رعایت پیامدهايتعیین  •
 هامحدودیت
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 پراکنده صورت به و مناسب زمانی فواصل در فرزندان رفتارهاي بررسی •

 هامحیط سایر مدرسه و در
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ما ممکن است درگیر  برخی ازواژه اعتیاد براي خیلی از افراد واژه غریبی نیست، 
در مورد  برخی باورها و عقاید نادرستبا این وجود  .ماعتیاد یکی از نزدیکانمان باشی

  .می کند دشواریند درمان را پیچیده و فرآآن 

براي آن که خانواده بتواند نقش خود را در برخورد با ابتالء یکی از اعضاي خانواده به 

هاي مؤثر و ایمن بیماري اعتیاد به خوبی ایفاء نماید، باید درباره این بیماري و روش
  .درمان آن اطالعات کافی داشته باشد

  :عنوان روز ششم

  گران  اعتیادهمراه درمان= خانواده خود مراقب 

  :پیام روز ششم

  .اعتیاد یک بیماري قابل درمان است

 

  براي کمک به من و خانواده ام  «
  »چه خدمات درمانی وجود دارد؟
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د براي شناسایی زودرس ها با تغییرات رفتاري ناشی از مصرف مواآشنایی خانواده

این تغییرات رفتاري شامل تغییر در عادات غذا خوردن و . مشکل اهمیت باالیی دارد
گري کالمی، اُفت پذیري، زود عصبانی شدن، پرخاشخواب، تغییرات وزن، تحریک

البته . شوندمی... تحصیلی، کاهش ارتباط با خانواده، از دست دادن عالئق پیشین و
که بروز این تغییرات براي ابتالء به اعتیاد اختصاصی نبوده و ممکن  باید توجه داشت

بنابراین در صورت . است ناشی از سایر مشکالت روانی و رفتاري نظیر افسردگی باشد
اي دریافت نموده و فرزند خود را ها باید کمک حرفهمواجهه با این تغییرات خانواده

  .برندپزشک ببراي ارزیابی به نزد پزشک یا روان

شوند، این موضوع ها از مصرف مواد یکی از اعضاي خود آگاه میزمانی که خانواده

هایی در چنین شرایطی خانواده. گرددشان میمنجر به بروز تنش روانی شدید براي
کنند یک دوره درمانی که آشنایی کافی با طبیعت بیماري اعتیاد ندارند تصور می

محیط زندگی از طریق بستري کردن یا نگهداري در  کوتاه همراه با جداسازي فرد از
هاي درمانی تأثیر بسیار متأسفانه این روش اما. تواند مؤثر واقع گرددمراکز اقامتی می

این برخورد اگرچه . اندکی داشته و گاه حتی با عوارض جانبی شدیدي همراه است
-عتیاد همچون بیماريدر این باور غلط دارد که اریشه ها قابل درك است اما خانواده

چندین دهه پژوهش . این تصور صحیح نیست وهاي حاد درمان کوتاه مدت دارد، 
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بیماري مزمن و  آن به ما نشان داده که اعتیاد یکهاي درمان درباره اعتیاد و راه

   .مدت باشدباید طوالنی مؤثر آنعودکننده است و درمان 

است که وابستگی  گردانمخدر یا روانیک ماده اعتیاد وابستگی جسمی و روانی به 
کوتاه توان انتظار داشت که به صورت نمی فتد واُبه آن ناگهانی و سریع اتفاق نمی

رمانی و با مشارکت خانواده یند درمان با اتصال به تیم ددر واقع، فرآ. مدت درمان شود
کند و به بیمار  گر معموال نقش راهنما و مربی را ایفا میتیم درمان. پذیر استامکان

  .دندهزم براي بهبودي را آموزش میهاي المهارت او  و خانواده

مثل تریاك و هروئین صدها سال است که در کشور ما وجود  »مواد افیونی«اعتیاد به 

قانونی به نام هد گسترش دسته دیگري از مواد غیرهاي اخیر شادارد ولی در سال
ما،          رك مورد مصرف در کشور ترین ماده محمهم. هستیم» مواد محرك«

در واقع عدم آگاهی از عوارض شیشه و . است شیشهآمفتامین با نام خیابانی مت
باورهاي غلط و کاذب در مورد آن از جمله کاهش وزن و افزایش تمایل جنسی سبب 

  .شده استشیوع باالي آن 

متادون، بوپرنورفین یا تنتور براي درمان وابستگی به مواد افیونی از داروهایی همچون 

به صورت استاندارد مداخالت دارویی درمان . شودتریاك در کشور ما استفاده می
شناختی و در صورت نیاز وابستگی به مواد افیونی باید با مشاوره و مداخالت روان
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درمان نگهدارنده طوالنی مدت با استفاده از این . هاي اجتماعی همراه باشدحمایت

با استفاده   اقدامات درمانی ناموفق مکرربراي افرادي که اعتیاد شدید داشته یا  داروها
   .گرددروش درمانی انتخابی محسوب می، اندداشتههاي درمانی دیگر از روش

هاي دارویی در درمان وابستگی به مواد محرك همچون در مقایسه استفاده از درمان

ارد براي آن مشاوره سرپایی جامع زیر نظر شیشه جایگاه کمتري دارد و درمان استاند
ها تسکین برخی نشانهدرمان دارویی در مصرف شیشه براي . گر استیک تیم درمان

     اضطراب و  و احساسات ناخوشایند مثل اختالالت خواب، درمان افسردگی،

   .گري و توهم کاربرد داردپرخاش

  نقش خانواده در درمان اعتیاد

تواند مسیر بهبودي را براي بیمار هموار سازد و در خانواده میکمک و حمایت مستمر 

  . تواند سیر بیماري را به قهقرا ببردمقابل انکار و طرد خانواده می

هاي هاي افراد مبتال به سایر بیماريهمچون خانواده ،خانواده افراد مبتال به اعتیاد

اَنگ  به عالوه اعتیاد با. شوندها و فشارهاي روانی شدیدي را متحمل میمزمن تنش
اجتماعی باالیی همراه است و این موضوع نیز فشار مضاعفی را به خانواده تحمیل 

بنابراین خانواده معتادان نیز نیاز به دریافت آموزش، مشاوره و حمایت براي . کندمی
  .دارندمعتاد خود با همراهی 
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شادي . ادي و نشاط استگذار در زندگی و پویایی آن، شیکی از مسائل مهم و تأثیر

. ترین هیجانات انسانی است که همه افراد در پی دستیابی به آن هستندیکی از مهم

خانواده در تحکیم  از آنجایی که. واحد بنیادین نشاط اجتماعی استخانواده مستحکم 
ه شادي در خانواده از ثیر بسزایی دارد پرداختن باي شاداب و سالم تأو توسعه جامعه

  . اي برخوردار استاهمیت ویژه

لدین و توسعه آن در میان گیري زندگی جدید و اشتغال وامتأسفانه روند شکل
ها موجب شده تا اعضاء خانواده در طول روز مشغول کار بیرون از خانه بوده و خانواده

  :عنوان روز هفتم

  نشاط اجتماعی=  خانواده خودمراقب 

  :پیام روز هفتم

  .امروز روز خانواده است

 

  »ایم؟چه خاطره خوشی ساخته«
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ی، ظرفیت و تحمل نشاط اجتماع. کمتر به نیاز هاي روحی همدیگر رسیدگی کنند

دانید برخی آیا می .دهدمشکالت را در خانواده افزایش می ها ومقابله با بحران

      مصرف خودي را علت افراد وابسته به مواد، نیاز به تفریح و شاد

  .دانندمی

شناسان معتقدند هر چه به نشاط محیط خانواده کمک کنیم به تربیت نسل آینده روان

دهد و زندگی را دچار بحران میآنچه که بیش از همه بشر را رنج . ایمکمک کرده
ثروت و کننده کرده است، نبود پول، روح و خستهه و کانون خانواده ها را سرد، بینمود

نبود صمیمیت، نپرداختن به نشاط و شادابی در الت مادي نیست، بلکه تجم

ترین عواملی یطی آرام و صمیمی در منزل از مهمنبود مح. بین خانواده ها است

در آن شادي،  اي کهخانه. داست که نشاط کودکان و نوجوانان را به خطر می انداز
زي به همدیگر جریان نداشته باشد، بسیار ورهاي سرشار از عشقنشاط، لبخند و تبسم

بر این اساس، تربیت و پرورش . رمق خواهد بودانگیزه و بیننده، بیکروح، کسلبی
بند هاي سالم، با نشاط، خالق و پایآینده کشور مستلزم وجود خانواده فرزندان و نسل

  .تهاي دینی و اجتماعی اسبه ارزش
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  چیست؟ها و عالئم نشاط ترین شاخصمهم

بینی و امید مستمر، خواب آرام و رضایت بخش، احساس لذت و خوشی، خوش
احساس تندرستی، نگرش مثبت به خود و دیگران، توانایی خندیدن از ته دل، رضایت 

از میزان توانایی خویش، احساس مفید بودن، احساس کنترل بر خود و محیط زندگی 
  ندگی و امید دستیابی به اهدافتحصیلی، احساس نشاط و رضایت از زپیشرفت  و 

  عوامل موثر بر نشاط چیست؟

 –مندي روانی داشتن ویژگی هاي شخصیتی سالم و توانصرفنظر از عامل جنسیت، 

  .  شونداجتماعی مطلوب عناصر مهمی در ایجاد نشاط در افراد شناخته می 

میزان نشاط زنان و مردان برابر است، اما هنگامی که افسردگی را در نظر می  اغلب

زنان نسبت به مردان هم عاطفه . گیریم، وجود این اختالل در زنان بیشتر می باشد
  . منفی بیشتري و هم عاطفه مثبت بیشتري را تجربه می کنند

   پذیرش خودعزت نفس و  .1

 ی و روانیداشتن سالمت جسم .2

  و انجام اعمال مذهبی باورهاي دینی .3

  هاي صمیمانه گر و دوستیرخورداري از روابط اجتماعی حمایتب .4
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 داشتن رضایت شغلی .5

مانند سطح تحصیالت و  مطلوب هاي اجتماعیبرخورداري از سرمایه .6
 موقعیت اجتماعی مناسب

 هاي مناسب در اوقات فراغتورزش و فعالیت .7

 لوببرخورداري از درآمد مناسب و وضعیت اقتصادي مط .8

محیط خانواده  ترین راهکارها براي ایجاد نشاط و شادابی درمهم

  کدامند؟

-عین سادگی، یکی از شایع صحیح در داشتن ارتباط کالمی و غیرکالمی •

  .ثیرگذارترین عوامل استترین و تأ

ایی هژگی  ه و نظافت ظاهري منزل از ویآراستگی مناسب اعضاي خانواد •
  .مندي و شادابی نقش زیادي دارداست که در ایجاد رغبت، عالقه

تواند در ایجاد نشاط و هاي میان فردي، میتوجه همسران به ایجاد جاذبه •
برخورداري از . داشته باشد راوت در فضاي خانواده نقش تعیین کننده ايط

طبعی، احترام و تکریم، هدیه دادن، شوخ ویژگی هاي نظیر تبسم و خنده،
ر تداوم و تعمیق مناسبات انسانی و بلند نظري، بزرگواري و گذشت د

نقش این . هستندثیرگذار ترین عوامل تأرتباطات کالمی در خانواده از مهما
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عوامل در روابط زوجین، به لحاظ ارتباط نزدیک و مستمر آنان تعیین 

ود که همسران عالوه بر شهمچنین ارتباط نزدیک موجب می. ستکننده ا
ها، هاي مثبت و عالیق، از ضعفیژگیها، وشناخت نقاط قوت، توانمندي

ز این رو در این مرحله است ا. ها و نقاط منفی یکدیگر آگاه شوندکاستی
باید سعه صدر و بلند نظري داشته باشند و همدیگر را تحمل کنند که می

  .پوشی نمایندت به برخی نقایص اغماض و چشمو نسب

 از طریق و شادمانیهاي تعدیل انرژي فرزندان، کسب نشاط یکی از راه •

دوره نوجوانی . و گذراندن مطلوب اوقات فراغت است یورزشفعالیتهاي 
همچنین دوره جنب و جوش و فعالیت است و جوانی دوره نشاط، بالندگی 

ن باید تدبیري نماید، که هم ایازاین رو، خانواده می.  شرفت استو پی

دي و نشاط بهتري د شاناین انرژي بتوان انرژي تعدیل شود و هم در سایه
  .کسب کند

روابط افراد خانواده  آسایی درن مهارت تشویق و تحسین نقش معجزهداشت •
داوم ارتباط کالمی می شود، که باعث ت این مهارت عالوه بر این .دارد

عث ، باتشویق و تحسین. گرددا نیز میگوي بیشتر اعضوساز گفتزمینه
طر و دلبستگی رضایت خا مندي و نیزرشد اعتماد به نفس، رشد عالقه

  . گرددافراد به یکدیگر می
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 .گرددار روابط عاطفی و افزایش محبت میفروتنی و تواضع باعث استمر •

توان به راحتی ارتباط برقرار کرد و این رابطه زیرا با افراد متواضع می
-چنین باعث دوستی و مودت بیشتر میتواضع هم. دلپذیرتر نیز خواهد بود

  .آفرین استخانوادگی بسیار نقش دوستانه و ر در تعامالتگردد و این ام

توجه به امر دید و بازدید، ارتباط خویشاوندي، انجام صله رحم و دوري  •

گزیدن از قطع ارتباط در راستاي ایجاد همبستگی و تحکیم پیوندهاي 
بر نشاط درونی و شادکامی افراد خانواده  یکی از عوامل تأثیرگذاراجتماعی 

  .است

  راي ایجاد نشاط در خانوادهپیشنهاد ساده ب چند

حتما برنامه ریزي دقیق،  ،احتماال در ذهن بسیاري از ما انجام یک فعالیت تفریحی
اوقات فراغت و امکانات مادي قابل توجه و چیزهاي دیگري می خواهد که شاید 

اما واقعیت این است که داشتن یک زندگی شاد و . همیشه هم یک جا جمع نشوند
مفرح، هم ساده و ارزان است و هم آسان تر از آن چیزي است که به نظر می آید تا 

  . کردنش مشکل باشد جایی که شاید هم باور

ار خانواده روز صبح را می توان با خوردن یک صبحانه دلخواه در کن یک -1
 .انگیز تبدیل کردبه صبحی دل
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هم براي صرف شام جمع  همه اعضاي خانواده کنار قراري بگذارید تا -2
چه که دارید تزیین کنید و موقع صرف شام  تان را با هر آنسفره. شوند

 .گی حرف بزنیدفقط از وقایع خوب زند

. ریزي کنیدک برنامه تفریحی خانوادگی برنامهبراي یک بازي ساده و یا ی -3

احساس اعضاي  آوربعد از این فعالیت نشاط. اب کنندبگذارید بچه ها انتخ
. نند قرار دهیداي بنویسید و در جایی که همه بتوانند ببیخانواده را بر برگه

ا براي یک برنامه جدید تحریک با یادآوري خاطره آن روز انگیزه ها ر
 .کنید

اید، پیام کوچکی که براي همدیگر انجام دادهخاطر کارهاي ه امروز ب  -4
 .تشکر  و هدایاي کوچک بفرستید

منتظر دریافت پیام تشکر از دیگران نباشید، شما می توانید آغازگر این   -5
 . کار زیبا باشید

 . تان قرار دهیدبا اقوام و دوستان بیشتر و صمیمانه تر اوقاتی را براي ارتباط -6

هاي رسمی بگذرد، فضاي فقط به خوردن و گفتگوي هانگذاریم مهمانی -7

 . جمعی ایجاد کنیدهاي دستهشوخی و بازي

ل بیاورند تان بخواهید، آنها از دوستان خود دعوت به عمگاهی از فرزندان -8
 . ریزي خانوادگی داشته باشیدو براي پذیرایی برنامه
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از نظرات همه  ،هاي تفریحی خانوادهفعالیتبرنامه ریزي و اجراي براي  -9
تن کیک و شیرینی هم شاید آشپزي با هم و یا پخ .استفاده کنید ءاعضا

 . ها باشدپیشنهادهاي بچه جزو 

یک . هاي سنگین نکنیدو هزینهالعاده تفریحات را منوط به امکانات فوق  -10

شادمانی  تواندمیوپ یک تبا  گروهیهاي روي ساده و حتی بازيپیاده
 .هدیه دهدشما را به خانواده  زیادي

  .شاد بودن در زندگی خانوادگی را انتخاب کنید

 .شودهاي آن آشکار می مطمئن باشید به زودي راه
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 فرزندپروري مثبتهاي پیام ترین کلیدي

امن عاطفی در  فضايیک  توانیددانید چگونه میآیا می:  مهارت اول

 .خانواده ایجاد کنید

 .کنید صحبت فرزندتان با •

 .بگذارید احترام او به و کنید درك را فرزندتان هاياحساس •

 .کنید تمرین را فعال کردن گوش •

 . دهید ترتیب فرزندتان با را فعالیتی مشترك بار یک ايهفته •

 .بپردازید خواسته فرزندتان که کاري به دقیقه 15 کم دست روزانه •

 .کنید حمایت فرزندتان هاي مثبتفعالیت از  •

 

 . باشید فرزندتان با خوبی چگونه ارتباطآیا می دانید  :مهارت دوم

 .انتقاد تا کنید تشویق بیشتر •

 .باشد فرزندتان کنجکاوي به تانحواس •

 . دهید پاسخ فوري واکنش با را خوب رفتار همواره  •

 .کنید استفاده روزانه کارهاي گذاشتن میان در براي را خوردن غذا زمان •

 .باشید فرزندتان زندگی در پراسترس هايزمان مراقب •
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 .آور داشته باشیدفته برنامه خانوادگی مفرح و نشاطبراي آخر ه  •

 

 عدم عواقب و بگذارید صریح و روشن هاينقانو :سوم مهارت

 .کنید تعیین را قانون رعایت

 . بگذارید میان در تانفرزندان با پیشاپیش را خود انتظارات و قوانین •

 .کنید تشویق را قانون رعایت •

 .کنید رعایت دقیق را شکنیقانون عواقب •

 . دست آوریده در باره عوارض مصرف مواد اطالعات کافی را ب •

 نیستند، قبول قابل مواد و الکل سیگار، مصرف چرا که این مورد در •

 .کنید صحبت

-واد هرگز از طرف شما پذیرفته نمیم ندانتان بدانند، مصرفزبگذارید فر •

 .شود

 .هاي غلط در مورد مواد را اصالح کنیدنگرش  •

 

 .باشید تانفرزندان براي مناسبی الگوي :مهارت چهارم

 .دارند دوست را بزرگترها رفتارهاي کوچکترها •

 .نکنید مصرف مواد و الکل هستند، سیگار، خوبی مقلدان هابچه  •
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 .نکنید پرخطردرگیر رفتارهاي  را بچه •

 .نکنید مصرف مواد پرخطر هابچه جلوي •

 .استفاده کنید هاي سالممهمانی از شیوه در گذراندن خوش یا تفریح براي •

 با سیگار به عوارض اعتیاد به راجع کنید، ترك را سیگار توانید نمی اگر •

 .کنید صحبت تانفرزندان

 .تراشی نکنیددلیل مواد براي توجیه مصرف •

 .نیست دیر ترك براي گاه هیچ باشید داشته یاد به •

 

 انتخابرا  خود چگونه دوستان بیاموزید تانهايبچه به :پنجم مهارت

 .کنند

 .باشند تو دوست توانندنمی همه •

 .ناباب را برایش تعریف کنید دوست قصه •

- می مصرف مواد همه یا کشندمی سیگار همه که به او بگویید این تصور •

 .، صحیح نیستکنند

 .گفتن پاسخ دهند نه مهارت دوستان درباره رفتارهاي پرخطر را با فشار •

 .نیست قبول قابل ابداً شما براي مواد مصرف ،بگویید تانهايهبچ به •

 .بیاموزید هابچه به را جمع فشار برابر در مقاومت •
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 .ها حساس باشیددر بچه اجتماعی اضطرابرویی و به کم •

 

 .تان نظارت داشته باشیدبر رفتارهاي فرزندان : ششم مهارت

 .است تانفرزندان مراقبت از شما وظیفه •

 .باشید داشته رابطه تانفرزند دوستان با •

 .شوید آشنا فرزندتان دوستان والدین با •

 را شما با تماس راه و خانه به برگشت ساعت دوستانه، هاي مهمان در •

 .کنید مشخص

 چه باکجاست؟ : دبدانی باید شما رود می بیرون خانه از شما فرزند وقتی •

 می کند؟ چهو است؟  کسی
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