
 متن آموزشی پیشگیری از اعتیاد در خانواده

 والدین ، دانش آموزان گروه هدف : 

 و مردکاردان و کارشناس بهداشتی زن  –بهورز   آموزش دهنده :

 رود پس از مطالعه این فصل بتوانيد: انتظار مياهداف رفتاری : 

 را تعریف نمایذ.   عوامل خطر و حفاظتی در پیشگیری از اعتیاد 

  را توضیح دهیذ.  پیشگیری از اعتیاد در فرزنذانروشهای 

 به صورت مختصر شرح دهیذ.   اهمیت برقراری ارتباط و روش آن را 

 هقذهِ :

پیطگیزی اس  ٔ  کَدکبى ثیص اس ّوِ اس ٍالذیي خَد تبثیز هی پذیزًذ. آگبُ سبسی ٍالذیي یکی اس هْن تزیي ثخص ّبی هَثز در ّز ثزًبهِ

َخَاًبى کِ هؼوَالً ضیَع هصزف را ثیص اس حذ ٍاقؼی آى فزض هی کٌٌذ، هغبلؼبت هختلف ًطبى دادُ اًذ اػتیبد هی ثبضذ. ثزخالف ً

کِ ّوَارُ ٍالذیي هیشاى ضیَع سَء هصزف هَاد را کوتز اس هیشاى ٍ اقؼی آى تخویي هی سًٌذ ٍ درًتیدِ خغز آى را ًیش احسبس ًوی 

ى آًْب ًیش هوکي است پیص ثیبیذ. دراثتذا ٍالذیي ثبیذ اس خغز اػتیبد آگبُ ضذُ ٍ در کٌٌذ ٍ اغلت ثبٍر ًذارًذ کِ ایي هطکل ثزای فزسًذا

 هَرد پیطگیزی اس آى احسبس هسئَلیت ًوبیٌذ. 

ػَارض ٍ خغزات سَء هصزف هَاد اػتیبد آٍر هسبلِ هْوی است کِ ضزٍرت دارد ّوِ ٍالذیي ثِ درستی اس آى آگبُ ثبضٌذ ٍ آى را ثِ 

ى خَد ًیش آهَسش دٌّذ. تَصیِ هی ضَد ایي ثزٍضَر ثِ خبعز اّویت آى حتوب هغبلؼِ ضَد تب ًتبیح هفیذ آى را سثبى سبدُ ثِ فزسًذا

 دریبثیذ. سَء هصزف: فزد ًسجت ثِ هَاد اػتیبد ًذارد اهب آى را هصزف هی کٌذ. 

؛ افسزدگی ػصجبًیت ٍ اختالل در  هَاد اػتیبد آٍر: ضبهل ّوِ تزکیجبتی است کِ ثبػث تغییز کبرکزد هغش اًسبى ثِ صَرت ّیدبى

 . قضبٍت ٍ ضؼَر هی گزدد

 تعریف اعتیاد به زبان ساده :

 .ٍاثستگی خسوی ٍ رٍاًی ثِ ّز ًَع هبدُ ثیزًٍی یب رفتبری کِ سالهت کلی فزد را ثِ خغز هی اًذاسد 

 ٍر ًگْذاضتي فزسًذاى اس اػتیبدد

ثزای پیطگیزی اس گستزش آى ٍ ًیش درهبى هجتالیبى، تالش ّبی ثزًبهِ ریشی ضذُ گزچِ ریطِ کٌی اػتیبد تقزیجب ًبهوکي است، ٍلی ثبیذ 

ب ای صَرت گیزد. ثبیذ ثب ّوِ قَا ثب ایي ثالی ثشرگ قزى هجبرسُ کزد. ًکتِ قبثل تَخِ ایي است کِ درثبرُ اػتیبد ّن هبًٌذ سبیز ثیوبری ّ

لی تز اس درهبى ٍ تزک اػتیبد است. ضبیذ ثْتزیي راُ هجبرسُ ثب اػتیبد، پیطگیزی ثْتز اس درهبى است. در ٍاقغ هی تَاى گفت پیطگیزی ػو

خلَگیزی اس اثتال ثِ آى ثبضذ. ثٌبثزایي ضٌبخت ػَاهل هَثز در اػتیبد ٍ ًیش ػَاهل دخیل در ایوي سبسی ػلیِ ایي ثالی خبًوبًسَس در ّز 

 خوؼیت ثسیبر حبئش اّویت است.

 ؟چگًَِ فزسًذاى خَد را در ثزاثز اػتیبد هحبفظت کٌین 

 تَاًیذ ثِ ًکبت سبدُ اهب کلیذی سیز ػول کٌیذ: گیزی اس اػتیبد فزسًذاى خَد هی ضوب ثزای پیص
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ػلل ٍ ػَاهل هؤثز در ضزٍع ّب،  درثبرُ هَاد اػتیبدآٍر اعالػبت کبفی کست کٌیذ.اس خولِ اًَاع هَاد اػتیبدآٍر، ًحَُ هصزف آى -1

 اػتیبد، ّوچٌیي ػَارض ٍ ػالین هصزف هَاد را ثطٌبسیذ.

تَاًیذ ثب افشایص  گیزی اس اػتیبد فزسًذاى خَد تأثیز اسبسی دارًذ. ضوب هی ّبی تزثیتی خَد را افشایص دّیذ. ٍالذیي در پیص هْبرت -2

ّبی سًذگی ٍ ارسش گفتي ًِ ثِ دٍستبى ٍ  ّب هْبرت یت کٌیذ ٍ ثِ آىّبی تزثیتی خَد، فزسًذاًی ثب اػتوبد ثِ ًفس ثبال تزث هْبرت

 ّوسبالى هؼتبد را آهَسش دّیذ.

ّب اعالػبتی درثبرُ هَاد اػتیبدآٍر ثِ عَر غلظ اس اعزافیبى کست کٌٌذ، ضوب ایي  ثب فزسًذاى خَد صحجت کٌیذ ٍ قجل اس ایي کِ آى -3

 خغزاتی دارد ٍ ػَاقت اػتیبد چیست.ّب ثیبهَسیذ ٍ ثگَییذ هَاد چِ  ًکبت را ثِ آى

 ثزقزاری رٍاثظ ثب فزسًذاى 

 تَاًذ سًذگی آًْب را ًدبت دّذ. السم است صبدقبًِ ٍ دٍستبًِ ثب فزسًذاى خَد در هَرد خغزّبی سیگبر صحجت کٌیذ. ایي رفتبر حتی هی

 ر سي ثشرگسبلی تدسن کٌٌذ.ّب هطکل است خَد را د ثِ ػَارض دراس هذت کطیذى سیگبر تبکیذ ًکٌیذ، چَى ثزای ثچِ

درثبرُ ػَارض کَتبُ هذت آى هبًٌذ کبّص قذرت ثذًی ٍرسضکبراى ، ثِ سختی ًفس کطیذى ٍ ثذ رًگ ضذى دًذاًْب ثب آًْب صحجت 

 کٌیذ.

ًظز  تز ثِ اًذ، صحجت کٌیذ، آثبر سیگبر ٍاقؼی اگز درثبرُ کسبًی هبًٌذ خَیطبًٍذاى یب دٍستبى کِ در اثز سیگبر کطیذى ثیوبر ضذُ

 رسذ. هی

 سیگبر کطیذى را ثِ ػٌَاى یک خغز ثزای سالهت ٍ تٌذرستی هَرد ثزرسی قزار دّیذ، ًِ ثِ ػٌَاى یک رفتبر ثذ.

 ثِ ایي هَضَع کِ اػتیبد داضتي خیلی سخت است، تبکیذ کٌیذ.

 هکبًْبی ػوَهی را کِ سیگبر کطیذى در آًْب هوٌَع است، ثِ فزسًذاى خَد هؼزفی کٌیذ.

 .ثیبهَسیذ ًِ گفتي را َد ثِ کَدکبى خ

 اػتیبد در دٍراى ًَخَاًی ًٍقص ٍالذیي در پیطگیزی اس سیگبر کطیذى 

 ثب ارائِ الگَ فزسًذاى خَد را راٌّوبیی کٌیذ. 

ثزاثز ثیطتز اس کسبًی است کِ یکی اس ٍالذیي آًْب سیگبری است. اًذ، دٍ  اهکبى سیگبری ضذى کَدکبًی کِ ٍالذیي آًْب ّز دٍ سیگبری

اگز سیگبری ّستیذ ثِ دًجبل رٍضْب ٍ راّْبیی ثبضیذ کِ در تزک سیگبر ثِ ضوب کوک کٌذ. ػبدات سیگبر کطیذى خَد را تغییز دّیذ، تب 

ًذاى خَد اختٌبة کٌیذ. فزسًذاى خَد را در ٍقتی کِ هَفق ضَیذ ثغَر کبهل آى را تزک کٌیذ. اس سیگبر کطیذى در هٌشل ٍ کٌبر فزس

 کطذ، قزار ًذّیذ. کٌبر کسی کِ سیگبر هی

 گفتگَ اختصبظ دّیذ. ی را ثِسهبًْبی

 فؼبلیت ّبی گزٍّی را تطَیق کٌیذ.

 .توزیي کٌیذثب فزسًذاًتبى ًِ گفتي را 

 هغوئي ضَیذ فزسًذتبى دالیل خَدداری اس سیگبر ٍ هَاد را هی داًذ.

 خبرج اس هذرسِ ی فزسًذاًتبى ضزکت کٌیذ تب ثب دٍستبًص آضٌب ضَیذ.) هَاظت استقالل خَاّی اش ثبضیذ.( در فؼبلیت ّبی

 . هزاقت هْوبًی ّبی ًَخَاًبى ثبضیذ
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 .) هي ثِ تَ اػتوبد دارم اهب ثِ دًیب ًِ(. اس اٍ ثخَاّیذ ثزایتبى اس تدزثِ ّبیص ثگَیذ

 قَاًیي را هزٍر کٌیذ.

 اس فزسًذتبى ثخَاّیذ ثب هغبلؼِ رٍسًبهِ اتفبقبت هزثَط ثِ هَاد را ػالهت ثشًذ. 

 سهبى ّبی تٌْبیی را هحذٍد کٌیذ.)هَقغ ًبّبر ٍ ثؼذ اس ظْز را هزاقت ثبضیذ.(

 اٍقبت فزاغت را فؼبل کٌیذ.

  داضتِ ثبضیذ. ِثب ٍالذیي دٍستبًص راثغ

 ػَاهل هحبفظتی در خبًَادُ

 افت تحصیلی •

 ٍ ضَرش پزخبضگزی •

 اثز پذیزی سیبد اس دٍستبى •

 اختالل ّبی رفتبری •

  ضؼف راثغِ ثب ٍالذیي •

   هحبفظتی حیغِ خبًَادُ ػَاهل

خبًَادُ ًقص هْوی در رضذ ثْذاضتی کَدک دارد ٍهْوتزیي فبکتَر هحبفظتی در ایي هحیظ ارتجبط قَی ثیي ٍالذیي ٍفزسًذاست . 

 هی تَاى فضبی صویوی خبًَادُ، صحجت هفیذ در هَرد ٍظبیف ٍحوبیت ٍالذیي اس تالضْبی کَدکبى ًبم ثزد.   دیگز  اسفبکتَرّبی

اًدبم دّیذ، ثب فزسًذ خَد راثغِ ثزقزار کٌیذ ،حس اػتوبد را در اٍ ایدبد کٌیذ ، ثِ فزسًذ خَد سهبى  ٍظیفِ پذر ی ٍهبدری را -ٍالذیي :

کبفی اختصبظ دّیذ، ضیَُ گزم ٍغیز اًتقبدی ثب فزسًذ داضتِ ثبضیذ،در هَرد ٍظبیف رفتبری ثب آًْب صحجت کٌیذ) هثال در هَرد حضَر 

فزسًذ ثخَاّیذ در هسئَلیتْب ٍاهَر خبًَادگی ضزکت کٌذ.،تحصیالت را ارسش  در هذرسِ، هسبئل خٌسی، هصزف هَاد هخذر ( ،اس

ًْبدُ ٍثز آى تأکیذ کٌیذ. ،ثِ کَدکبى در اًدبم تکبلجف، ٍرسش کزدى ٍحل هطکالت فؼبالًِ کوک کٌیذ.،در هزاسن هختلف هذرسِ ) 

 هثجت ٍصحیح کٌتزل کٌیذ.  گشارضْب، اًدوي اٍلیبء ٍهزثیبى ، ثبسیْبی هذرسِ ای ٍ.....( ،تٌص را ثِ ضکلی

تقسین  رضذ ٍتَاًبیی هسئَلیتْب را ثز حست سي، اػضبی خبًَادُ : ثب ّن ثبضیذ ٍدٍر ّن خوغ ضَیذ ،صویوی ٍحوبیتی ثبضیذ ،

 کٌیذ،ًَخَاًبى را ثِ ایدبد یک راثغِ حوبیتی ثب افزاد دلسَس هثل هؼلن، رّجز پیطبٌّگ ٍ..... تزغیت کٌیذ.

 

 

 

 

 


