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 جوانان نوجوانان و اعتیاد پیشگیری از در خانواده بررسی تاثیر

 

 

 *2، سجاد مجیدی پرست6لیال مختاری رودبرده 
 کاربردی بهزیستی استان البرز -کارشناس مددکاری اجتماعی خانواده، دانشگاه علمی 6
 دانشجوی دوره دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی تهران *2

 

 

 چکیده

محققین  فیلسوفان و کند.جامعه وارد می  خانواده و پیکر آسیب جدی بر به موادمخدر اعتیاد

براساس قدیمی ترین نوشته های اخالقی  که جامعه متشکل از خانواده هاست. نداجتماعی معتقد

 به وظایف خانوادگی خویش عمل نکنند. که افراد دست می دهد از را جامعه هنگامی نیروی خود

بخش قابل  و تقلیل می دهد جامعه را خانواده و درآمد ،متالشی می نماید نظام خانواده را اعتیاد

 فرزندان، می شودموجب  موادمخدر، یا سیگار والدین به اعتیاد اتالف می نماید. آن را توجهی از

تربیت  وجود عدم هم گسیختگی خانوادگی و از شوند. معتاد داده و قرار الگو را آسیب زای آنها رفتار

 خانواده رکن اساسی و که سبب اعتیاد فرزندان خانواده می گردند. ئلی هستندسام از درست نیز

را  موادمخدر اولین بار ،که اغلب افراد محسوب می شود. همانطور اعتیاد پیشگیری از امر مهمی در

شود.  آغازهمان سن  بایستی در برنامه های پیشگیری نیز ،سنین دانش آموزی تجربه می کنند در

 است. بهترین ابزارهای پیشگیری فرزندان به مصرف موادمخدر صمیمی یکی از خانواده گرم و

آن به کسب مهارت  برای مقابله با و بشناسد را زمینه های ناهنجاری ها تمامی عالئم و خانواده باید

 مصون بمانند.معرض آسیب های اجتماعی  جوانان در تا بپردازد

 .موادمخدر خانواده، پیشگیری، اعتیاد، واژگان: کلید

 

 مقدمه -1

 بهداشتی درآمده که کشورهای مختلف و روانی و به صورت یک معضل اجتماعی، مصرف مواد، سوء و به موادمخدر اعتیاد

ابعاد گوناگون  در بنیادهای جوامع را مصرف مواد سوء و روبه گسترش اعتیاد روند می کند. به شدت تهدید جوامع انسانی را

نهایت به انحطاط می  در تباهی کرده و و فساد درون دچار از رافرهنگی تحت تاثیرقرارداده وآنها  اخالقی و اجتماعی، اقتصادی،

مسئله  چهاربحران و معضل اعتیاد به عنوان یکی از افزایش یافته و جامعه ما در شیوع مصرف موادمخدر (.6912کشاند)رعدی،

 آن، راستای مبارزه با در موادمخدرعرضه  قهری با برخورد کنار در سی های انجام شده نشان می دهدربر مطرح است. روز

گرایش به  ملی جوانان ایران، مرکز ارائه شده از آمارطبق  بر ممکن است. نیز یافتن راه کارهای مناسب برای کاهش تقاضا

 این دوره جوانان بسیارآسیب پذیر در لذا ؛داشت سالگی ادامه خواهد 93 و 23 تا سالگی آغازشده و 69سن  پسران از در اعتیاد

 این سنین بوده است. آن است که بیشترین اعتیاد در حاکی از آمارها و هستند

 شخصیت فرزندان را به تدریج و می کند هنجارهای جامعه آشنا ها، ارزش باورها، با را محیطی است که فرزندان خانواده اولین

 اغلب کشورها لیکن در ؛دشواری است وبودن مسئولیت سخت  مادر یا پدر (.6911 هد)آقابخشی،براساس این عناصرشکل می 
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که اغلب مطالعات به عمل  به ویژه زمانی مهم می شود این امر والدین جوان به ندرت برای این نقش مهم آموزش می بینند.

رفتارهای خطرناک جوانان  سایر و مصرف موادمخدر سوء بر عوامل مهم تاثیرگذار که از خانواده ها دین وآمده تاثیر مثبت وال

 نشان می دهند)گزارش جهانی موادمخدر، همکالسی هاست را دوستان و از والدین بیشتر نفوذ و های کودکی که تاثیر سال در

2333.) 

 پژوهش انجام ضرورت اهمیت و

 به یکی از های اخیر سال در به موادمخدر اعتیاد می کند. جامعه وارد و خانواده پیکر جدی بر آسیب به موادمخدر اعتیاد

 پیش بینی ها جهان شده است. در به حال موجب مرگ میلیون ها نفر تا جهان تبدیل شده است و مشکالت عمده سالمت در

 انه نشان می دهد. پیشگیر با نگاه را مقوله پدیده خبر می دهند که این موضوع پرداختن به اینمبتالیان به این  افزایش شمار از

 حتی با بر این عالوهبسیار دشوار و هزینه بر است  مصرف موادمخدر است که درمان سوء های گذشته ثابت شده درسال

 چنین شرایطی اهمیت پیشگیری در این است که به طور در است، زیاد بسیار اعتیاد احتمال عود موثرترین درمان ها نیز

 جامعه است. افراد جلوگیری از شروع استفاده در هدف پیشگیری به تاخیر انداختن یا درمان می شود.منطقی جایگزین 

سبب کاهش هزینه  پیش روست و انواع خطرهای ها و آسیب جلوگیری از پیشگیری آسان ترین وکم هزینه ترین روش در

که  محققین اجتماعی معتقدند فیلسوفان و (.6912 بشارتی فر،انواده است)جمالی و خ معنوی در مادی و های سنگین انسانی،

که  دست می دهد از را نیروی خودجامعه هنگامی  براساس قدیمی ترین نوشته های اخالقی، انواده هاست.جامعه متشکل از خ

 آن جامعه ای ترقی از داشت که خوشبختی و کنفوسیوس اعتقادبه طور مثال  به وظایف خانوادگی خویش عمل نکنند. افراد

 وظایف خود بدین معنی که هیچ کس از رفتاری صحیح وکامل داشته باشند، خانواده، است که افرادش به عنوان یک عضو

از  (.6911 همکاران، سازنده ترین ساخت اجتماع است)پوالدی و خانواده پایه اساسی و زیرا گردان نباشد.ینسبت به فرزندش رو

ارائه راهکارهایی دراین خصوص امری  فرزندان و اعتیاد پیشگیری از گرایش و دربررسی نقش والدین  می رسد به نظراین روی 

 ضروری باشد.

 اعتیاد

 که از به ماده مخدر ابتالی اسارت آمیز نی کرده اند.وقف عادتی نکوهیده کردن مع را خود خوگرفتن، به عادت کردن، را اعتیاد

 یک بیماری زیست شناختی، اعتیاد (.6912 بشارتی فر، دارد)جمالی ونام  اعتیاد شمرده شود اجتماعی زیان آور جسمی یا نظر

 که در چند هر نام برده می شود، وابستگیواژه  از محافل دانشگاهی به جای اعتیاد امروزه در واجتماعی است.روانشناختی 

 ن جمع بندی های علمی که دربراساس آخری شناخته شده است. به عنوان معتاد بیمار خود و میان مردم این بیماری به اعتیاد

شناختی  حاالت رفتاری، عالئمی در، پی مصرف مواد الینی است که درب میالدی انجام گرفت وابستگی یک نشانگان هشتاد هده

 می گردد. مصرف کننده ظاهر فیزیولوژیکی فرد و

آسیب  اعتیاد جرم تلقی می شود. اعتیادبه موادمخدر کشورهای دیگر، بسیاری از براساس قوانین جمهوری اسالمی ایران و

 (.6919ارد می سازد)جوادی یگانه، جامعه و خانواده و فرد، بر جبران ناپذیری را

 اعتیادآور خصیصه های مواد

شخص  در منفی را یک سم فرضی است که نوعی تفکر اعتیادآور مواد اعالم کرد 6923 سال سازمان کمیته بهداشت جهانی در

 خصیصه ذیل می باشد: 2دارای  آورده و وجودب

 طریق ممکن انجام آن به هر سعی در و این مواد به استفاده از فرد شدید نیاز .6
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 مصرف مواد پیدایش زیاده روی در .2

به آن اثرات  معتاد صورت عدم دسترسی فرد در گیاهی است و که حاوی ترکیبات صنعتی و می باشد اعتیادآور مواد این مواد،

 .جسمش تحلیل می رود آورده و بوجودوی  در روانی را فیزیکی و

 خانواده و اعتیاد

نشانه بحران  را متخصصان اعتیاد گروه زیادی از محسوب می شود، اعتیاد پیشگیری از امر مهمی در خانواده رکن اساسی و

بخش  و می دهد تقلیل خانواده وجامعه را درآمد متالشی می نماید، نظام خانواده را اعتیاد اجتماعی می دانند. خانوادگی یا

این مساله  و دددستورات دینی بی تفاوت می گر نسبت به قوانین اجتماعی و معتاد فرد اتالف می نماید. آن را قابل توجهی از

 (.6919سوی وی فراهم می کند)جوادی یگانه،  از انحرافات را زمینه ارتکاب بسیاری از

سوی  از شوند. معتاد داده و قرار الگو را آسیب زای آنها رفتار فرزندان، تا شودموجب می  موادمخدر، یا والدین به سیگار اعتیاد

 می باشند، و... اغلب اعضای خانواده بیکار یا است و به جهت زندگی درخانه ای که آلوده به موادمخدر تحمل فرزندان، دیگر

 یا و مادر و پدر بودن نقش اعتیاد موثر وه برچنین عالهم (.6911کشیده می شوند)آقابخشی،  به سوی اعتیاد و کاهش می یابد

 که سبب مسائلی هستند از تربیت درست نیز عدم وجود هم گسیختگی خانوادگی و از معتاد شدن فرزندان، نزدیکان بر یکی از

 اعتیاد فرزندان خانواده می گردند.

 نقش خانواده درپیشگیری ازاعتیاد

فرانکل به آن  همان چیزی که ویکتور به زندگی نوجوان معنا می دهد، زندگی دارد، تفسیری که از و انتقال ارزش ها خانواده با

 آموزش ها و روش استفاده از با سعی کنند مربیان باید والدین و باتوجه به این موضوع، (.6919درمانی می گوید)احمدی، معنا

پیامدهای جسمی  و مصرف این گونه مواد زیان بار آثار ی با آن بانوجوان پیش از همان دوران کودکی و از راکودکان  های الزم،

نقش عوامل  مورد در معتاد افرادعنوان  با خود پژوهش در (.6911؛ جوادیان، 6919)سلحشور،سازند  آن آشنا از روانی ناشی و

 ارد. د اعتیاد از پیشگیری خانواده نقش مهمی در ن دادنشا کاهش اعتیاد پیشگیری و مختلف در

پرورش روابط  و ایجاد گرایش فرزندان به مصرف موادمخدر است. بهترین ابزارهای پیشگیری از صمیمی یکی از گرم وخانواده 

 با نوعدوستی، احساس تعلق به جمع و ه بابه نفس همرا پرورش اعتماد خانواده، امنیت عاطفی در ثبات و از سرشار صمیمی و

 تمامی عالئم و خانواده باید بندند. کارب و بگیرند یاد را آنها باید و مادران که پدران می شود رفتارهای گوناگونی امکان پذیر

 توجه به دانش و ضمن خانواده ها با در و آن به کسب مهارت بپردازد و برای مقابله با بشناسد را زمینه های ناهنجاری ها

رض آسیب های اجتماعی مصون جوانان درمع تا دهند یاد راگفتن  "نه" به فرزندان خود باید اندکسب کرده اطالعاتی که 

 .بمانند

 یافته های پژوهش

 بایستی در برنامه های پیشگیری نیز می کنند سنین دانش آموزی تجربه در را موادمخدر اولین بار که اغلب افراد، همانطور

نتایج نشان داده  می شود. سن کمتر با باالرفتن معموالً سوءمصرف مواد برابر که آسیب پذیری در چرا سن آغاز شود،همان 

نوجوانان ترجیح می  (.2333نماید )گزارش جهانی موادمخدر،ء ایفا پیشگیری اولیه می تواند نقش موثری در خانوادهاست که 

اطالعات کسب کنند.مهمترین دلیلی که  مراقبین بزرگسال( )یا والدینشان راجع به موضوعات مهم گوناگون از طریق دهند

خدشه به روابط صمیمیشان با  شدن آسیب و وارد ترس از نروند، نوجوانان به طرف این گونه مواد و کانکود موجب می شود

 است. بزرگترها( )یا والدین
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گیری هایشان به عنوان یک عامل اصلی در تصمیم  را والدین مصرف نمی کنند، غیرمجاز مواد یا اغلب نوجوانانی که سیگار

 قوانینی ندارند(، )اصالً سهل گیر هستند یابسیار ،درخانواده قوانین بسیار خنثی اعمال می کنندوالدینی که معرفی می کنند. 

ضمن حفظ  والدینی که با فرزندانشان ارتباط صمیمی دارند، روی می آورند. فرزندانشان به احتمال بیشتری به سوءمصرف مواد

 (. آموزش مهارت6919 شاه محمدی،بیاموزند)رستمی و  اری نیزبه فرزندانشان خویشتن د می توانند رفتاری، قواعدو  ها ارزش

های  اثربخشی آموزش مهارت موثربوده است. انداختن سن شروع مصرف مواد، به تاخیر در انهمفاهیم پیشگیر های زندگی و

 و ارتقای سالمت باشدمداوم  برنامه جامع و بخشی از اگراین برنامه، بیشترخواهد شد مصرف مواد، زندگی برای پیشگیری از

 شود. اجرا محیط های دیگر مدرسه و های متوالی در طی سال

 راهبردهای پیشنهادی

با توجه به مطالب ارائه شده و مطالعه ای که در این باب صورت گرفته است امکان ارائه راهبردهایی پیشنهادی در این بخش 

 وجود دارد:

 زندگی. داشتن تعادل در جسمی و منیت روانی وکودکی جهت تامین ا فرزندان از تایید تشویق و 

 فرزندان برقراری روابط صمیمانه با 

 های زندگی به فرزندان آموزش مهارت 

 فرزندان به نفس در افزایش اعتماد 

 مخدرمواد پیامدهای مصرف مورد درک فرزندان در سن و متناسب با و دادن اطالعات مفید 

 کنید. گووگفتفرزندان بحث  این مضامین با هنگام تماشای  فیلم های تلویزیونی با 

 دیگران ارتباط وی بادر  فرد بر اثرات منفی مصرف مواد مورد دادن اطالعات در 

 مصرف می کنند. دوستان خانوادگی که مواد اقوام یا اعضای خانواده در منفی بر دادن اطالعات راجع به تاثیرات 

  فرزندانقرارگرفتن به عنوان یک الگوی مناسب برای 

 هدایت فرزندان درانتخاب دوست یابیو  نظارت برفعالیت فرزندان 

 زمینه  در دو سطح آگاهی هر اینترنت جهت ارتقاء نحوه بهینه استفاده از مناسب فرزندان در ارتهدایت ونظ

 سوءمصرف مواد

 مخالف می باشند. سیگار و غیرمجاز مصرف مواد این باب که خانواده با تفهیم فرزندان در 

 هنری های ورزشی و طریق فعالیت از فعال نمودن آنها پرکردن اوقات فراغت فرزندان و 

 ها آندرست اجرای  بر تاکید خانواده و معیارهای مناسب در قوانین و وجود 

 بی علت)عصبانیت یاخوشحالی بی مورد( هیجانی ناگهانی و تغییرات خلقی و 

 ادامه دار( سرفه های طوالنی و پف کرده، و قرمزچشم های  بدون علت، و تغییرات جسمی)خستگی مکرر 

 بی  لذت می برده، آنها از هایی که قبال گذاشتن فعالیت کنار غیرمعمول ازخانه، و تغییرات رفتاری)غیبت های مکرر

 پرخاشگری با باال رفتن هزینه های فردی، درخواست پول بیش ازحد معمول و کم شدن اشتها، د،توجهی به ظاهرخو

 تمرکز( کم شدن توجه و دیگران،

 رسانه ها در الگودهی مناسب ازطریق عدم مصرف دخانیات درشرایط بحرانی زندگی توسط ستارگان سینما 



 961-922، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

         ISSN: 9163-2691 

                             http://www.joih.ir  

 
 

822 
 

 منابع

 ،انتشارات دانشگاه علوم  )رویکردمددکاری اجتماعی(. آسیب شناسی خانواده و اعتیاد (.6911حبیب) آقابخشی

 توانبخشی. بهزیستی و

 ،چاپ سوم دانشگاه اصفهان،اصفهان:  روان درمانی. وره ومشا مقدمه ای بر(. 6919)سیداحمد احمدی. 

 اداره کل روابط بین  ترجمه. (2333)برنامه بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد  گزارش جهانی موادمخدر

 ریاست جمهوری. موادمخدر مبارزه با المللی ستاد

 ،سیون کمی دفتر .علل وعوامل ارتکاب جرم زنان زندانی خوزستانبررسی  (.6911همکاران) محمدعلی و پوالدی

 بانوان استانداری خوزستان.

 ،دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی .طرح آینده مساله دختران فراری، (.6919محمدرضا) جوادی یگانه. 

 ،چکیده مقاالت .کاهش اعتیاد پیشگیری و نقش عوامل مختلف در مورد در افراد نظر. (6911سیدرضا) جوادیان

 حاشیه نشینی. - اعتیاد بر تاکید مداخله ای با های اجتماعی بارویکرد همایش منطقه ای بررسی علمی کاربردی آسیب

 .آزادشهر اسالمی واحد دانشگاه آزاد

 ،سازمان بهزیستی استان گلستان. پیشگیری راه رهایی راه تباهی اعتیاد. (6912محمد)قدرت؛ بشارتی فر،  جمالی. 

 کرمان: سازمان بهزیستی.اعتیاد راهنمای پیشگیری از. (6912منوچهر) ،رعدی . 

 زندانمان به اعتیاد چگونه از آلوده شدن فر(. 6919آمریکا ) مصرف مواد سوء سازمان خدمات سالمت روانی و

 تبلور. تهران: خدیجه شاه محمدی، رستمی، رضا دکتر ترجمه: پیشگیری کنیم.

 


