
 : اعتياد و خانواده  

 مصرف که مصائبی و مسائل.  است بشری جوامع روی پيش مشکالت ترين عمده از يکی مخدر مواد مصرف هامروز

 برای عملی راهبردهای ارائه و نظريه تدوين جهت در را بيشتری عده روز هر ، کند می وارد ها انسان زندگی بر مواد

 خاطر به نيز ديگر ای عده.  دهد می سوق مواد با مبارزان صف به ، اثرات گونه اين تخفيف يا و برداشتن ميان از

 را ميدان ، اند کرده تجربه آن رفع های شيوه و پديده اين درک زمينه در خود های تالش دنبال به که هايی ناکامی

 را بسياری عوامل پژوهشگران حال به تا که اين است واضح آنچه.  اند شده مشغول ديگر های حوزه در و کرده خالی

 ، روانشناختی ، وراثتی – زيستی عوامل از ای گستره عوامل اين.  اند دانسته دخيل مواد مصرف سوء ايجاد در

 مصرف ، اعتياد بحث در که پنداشت چنين توان می.  گيرد می بر در را...  و خانوادگی ، قانونی ، محيطی ، اجتماعی

 تر قوی مخدر مواد مصرف به ورود دروازه سيگار:  مثال بعنوان است ديگر مواد مصرف به ورود دروازه مواد از بعضی

 .است کوکائين مصرف به ورود دروازه حشيش يا و است،

 فرزندان سرپرست يا مادر ، پدر عنوان به و افکنيم نظر تر جدی طور به اعتياد مشکل به که رسيده آن زمان اکنون  

 پرورش و آموزش در تا رسيده آن نوبت امروزه.  نيست درنگی مجال ديگر.  کنيم ايفا فعاالنه را خود نقش ، خود

. »  داريم مصون ، نشسته کمين در خطرات از را آنان و بگيريم جدی را فرزندانمان ، کنيم تالش مجدانه خود عزيزان

 سطح افزايش و آموزش امروزه. باشد کارآمد و مؤثر بسيار تواند می دبستانی سنين از«  زندگی مهارتهای آموزش

 مخدر مواد درباره کافی اطالعات و دانش به دسترسی عدم.  است اهميت پر بسيار و ملی مساله يک فرزندان آگاهی

«  گفتن نه»  مهارت عدم بعلت بسياری هم هنوز.  گيرد قرار جدی خطر معرض در جوان نسل تا گرديده سبب

 . دهند می دست از را خود زندگی سالهای بهترين

 مشکالت ، فرزندانمان به«  زندگی های مهارت آموزش عدم»  و صحيح اطالعات انتقال در والدين انگاری سهل  

 نمی درستی به والدين از بسياری که است حالی در اين.  است آورده وجود به آنان اجتماعی زندگی در را ای عديده

 مادر و پدر آمدی کار عدم که اند داده نشان تجربيات.  بدهند خود فرزندان به را الزم های آموزش بايد چگونه دانند

 دار فرزند برای و است سنگين بسيار ای وظيفه پروری فرزند.  گردد بيمار و مبتال فرزندانی پرورش به منجر تواند می

 مناسب امکانات و الزم دانش و اجتماعی – اقتصادی ، معنوی روانی، ، جسمانی آمادگی نظير شرايطی بايد شدن

 . داشت

 مصرف که دهد می نشان تحقيقات نتايج«.  است درمان از بهتر پيشگيری»  که معتقديم اصل اين به قوياً ما همه  

 و فرزندان تواند می خانواده در معتاد فرد يک. است بيشتر گسيخته هم از های خانواده فرزندان ميان در مخدر مواد

 فعاالنه همکاری و کمک بدون پيشگيرانه راهکارهای کارگيری به پس.  نمايد ترغيب مواد مصرف به نيز را همسر

 يک قالب در هم دست در دست بايد جامعه در مخدر مواد مشکل با برخورد برای. است ممکن غير خانواده و والدين

 روانی – اجتماعی های آسيب گزند از را هستند جامعه ارزشمند های سرمايه که فرزندان و کرد حرکت ملی طرح

 . کرد حفظ



 ؟ چيست ما وظيفه  

 مصرف اگر ، کنيم می انکار را مشکل و است مخدر مواد مصرف مشکل دارای ما خانواده اعضای از يکی يا فرزند اگر  

 گردن بر را تقصير اگر و گذاريم می پوش سر ها واقعيت بر اگر ، گيريم می ناديده خود فرزندان در را الکلی مشروبات

 و سالمتی حفظ زيرا ، فرار و تسليم جز ايم نکرده کاری ، اندازيم می...  و بار مشقت زندگی ، اجتماعی مشکالت

 . کرد دريغ کوششی هيچ از نبايد آن به رسيدن برای و است ديگر چيز هر بر مقدم ، خانواده و خود تندرستی

 فرزندان.  کنند کار عالج و گفتگو يکديگر با مادر و پدر بايست می ، نيست کار عالج کاری مخفی عزيز، والدين  

 را آنان مواد شده طوری هر کنند می اجبار مادر و پدر به خشونت اعمال و زور ، پرخاشگری با معتاد يا کننده مصرف

 فرزندان خواسته برابر در والدين شدن تسليم باعث فاميل نزد و آشنايان ، زندگی محل در آبرو از ترس.  کنند تهيه

 می. شد آنان نادرست خواسته تسليم نبايد و نيست درست کار اين که گردد می تأکيد والدين به.  شود می معتاد

 امکانات آوردن فراهم منظور به نيز وخانواده باشد معتاد خود عهده بر کار عواقب و مسئوليت عمده بخش بايست

 اقدام از مانع آنان به محبت و فرزندان به عشق که شود می ديده گاهاً.نباشند گذار فرو ، کوششی هيچ از درمانی

 را کاذب عشق اين توان می روانشناختی و ای مشاوره خدمات از استفاده با.  شود می معتاد فرزند ترک جهت درست

 به او معرفی معتاد فرد به کمک راه بهترين. کرد صحيح برداری بهره آن از و داد سوق معتاد فرد بهبودی سمت به

 می ترک حال در فرد از خانواده حمايت و پشتيبانی آن کنار در و متخصص افراد از استفاده و تخصصی های کيلنيک

 . باشد

 فرزند برای همسر گزينش و ازدواج ، ميگردد اتخاذ والدين آگاهی عدم بعلت گاهاً که نامناسب های حل راه از يکی  

 راه به سر اصطالح به کند ازدواج فرزندشان اگر که کنند می فکر اشتباه به والدين از دسته اين. باشد می معتادشان

 جهت مناسبی حل راه ازدواج که است داده نشان تجربه اما.  دارند می بر اعتياد از دست ، همسر نفوذ بعلت يا و شده

 در نباشد بلد را صحيح رابطه که کسی و نيست بلد را صحيح روابط برقراری معتاد فرد زيرا ، باشد نمی اعتياد ترک

 . بود خواهد خطر معرض در نيز او همسر بلکه بود نخواهد موفق تنها نه ازدواج

 می اعتياد گرفتار معتادشان همسران کنار در زندگی بعلت زنان از بسياری درصد دهد می نشان تحقيقات نتايج  

 برای يا -2 ، اند بوده مواد متقاضی معتاد فرد يک با نزديکی بعلت همسران خود يا -1: اند دسته دو زنان اين.  گردند

 اصل دو ازدواج از قبل که شود می توصيه والدين به فوق داليل به.  اند شده کننده مصرف نيز خود همسرشان حفظ

 . اعتياد عدم آزمايش بودن ضروری -2 ازدواج از قبل تحقيقات -1:  نکند فراموش هرگز را اساسی

 کنند؟ می تجربه آنرا دوباره مواد مصرف يکبار از پس معتاد افراد چرا  

 با.  کند نزديک آلش ايده خود با شايد را فرد تواند می و نيست شکی ، است همراه لذت با مواد مصرف که اين در  

 می تبديل«  دهی بهره»  دوره يک به زود يا دير دوره اين که شود می شروع مواد مصرف«  گيری وام»  دوره يک

 از بلکه«  لذت»  برای نه ديگر فرد که داشت خواهد«  سنگينی خيلی بهره»  دهد می مواد که وامی يعنی.  شود



 »همين بدليل.  کند می پيدا گرايش آن سمت به است، آورده وجود به او در مواد به اعتياد که «اجباری»  روی

 در آنان.  ايم ديده کرات به معتاد افراد در را جنايی رفتارهای بروز و آميز خشونت رفتارهای اعمال که است «اجبار

 . است شده که شکلی هر به«  مواد به دسترسی»  آن و کنند می فکر چيز يک به فقط«  مواد به نياز»  لحظه

 : ترک حال در معتادين به راجع نکاتی  

»  آن متعاقب و باشد می«  تخصصی ها کلينيک»  به آن ارجاع ترک داوطلب معتاد يک به کمک برای کار اولين  

 گونه به بايد فعاليتها.  باشد داشته جايگزين فعاليتهای بايد ترک حال در معتاد.  است معتاد فرد از «خانواده حمايت

 بستگی فرد هر با متناسب فعاليت... .  مثال برای باشد، معتاد فرد روحيات و شخصيت جايگزين که شوند انتخاب ای

 . دارد معتاد فرد روانپزشک يا و مشاور ، روانشناس صحيح شناخت به

 نتيجه توان می پس. باشد اعتياد بروز عوامل از تواند می فرد اطراف در«  ناباب دوستان حضور»  و«  کاری بی»   

:  گرفت نظر در بايد را مهم دوعامل ترک حال در فرد مجدد بازگشت از جلوگيری و بيشتر حمايت برای که گرفت

 اعتياد دوران که چيزهايی به شدن نزديک يا و ديدن از جلوگيری -2 معاش امرار جهت مناسب فعاليت يا شغل -1

 . فرد اعتياد دوران دوستان و ها مکان:  مانند.  کند می تداعی او برای را

 ترک به او کردن وادار نگيرد ترک به تصميم«  قاطعانه»  معتاد فرد اگر:  نکنيم فراموش هرگز را مهم اصل يک  

 . بود خواهد«  مقطعی»  ترک و داشت نخواهد تأثيری هيچ


