
 خانواده -2 
اگر دارای ارکان قدرت وپایه های محکمی  نباشد  یا ازهم گسیخته 

باشد مثل جدایی والدین از یکدیگر یاغیبت طوالنی یکی ازوالدین 

لگویی اوجود داشته باشد و شایدقویترین تاثیروالدین این باشد که 

برای مصرف دارو فراهم می کنند در خانواده هایی که درآنها 

آزادانه ازالکل،آرام بخش هاوسایرداروهای قانونی استفاده می 

کنند ممکن است کودکان در انتخاب داروها آزادی عمل نشان 

 دهند

  الگوپذیری -3

الگوپذیری ازافرادی که مقبولیت اجتماعی دارند ودارای شهرت  

هستند اگراعتیاد داشته باشند این احتمال وجود دارد که جوانان 

 ازآنان الگوبگیرند.

 داشتن مشکالت عاطفی -4

 اگرفرد به تنهایی وبه دورازخانواده زندگی می کند

بی ابط خویا اینکه افرادی باشند که گوشه گیر و منزوی باشند و رو

با والدین یا فامیل نداشته باشند یا دچارشکست واحساس ناامیدی 

 شده باشند در گرایش به اعتیاد مستعد هستند.

 عوامل شخصیت - 5

 فردی که انزوا طلب باشد وارتباط عاطفی با دیگران نداشته باشد 

 احتمال

 قربانی شدن او در دام اعتیاد زیاد است. 

 تفریح وسرگرمی -6

ممکن است جهت سرگرمی و درابتدا به صورت تفننی به یک فرد 

مصرف مواد روی آورد و به تدریج استفاده از آن را افزایش دهد 

 ومعتاد شود.

 راهکارهای مشاوره ای قبل از اعتیاد

الدین بر گروه دوستان فرزند خود که با آنها در ارتباط و -1

 است نظارت داشته باشد باید دورادور و زیرکانه باشد.

والدین باید روابط صمیمانه در داخل با یکدیگر داشته  -2

باشند تا فرزند آنها دچار کمبود محبت و مشکالت عاطفی و 

 روانی نگردد و دوست فرزندان خود باشند.

 

 مقدمه 

برپایه مشاهدات بسیارخانواده در گرایش فرزندان به سمت 

اعتیاد به مواد مخدر نقش اساسی و مهمی دارند و برای درمان 

این عارضه به هیچ وجه نباید روندهای رشد خانواده را از نظر 

دور داشت در واقع والدینی که فرزندان خود را مورد سوء 

دهند والدین معتادها خواهند رفتاریابی تفاوتی فاحش  قرار 

 بود .

هنگامی که والدین از مصرف مواد مخدر نزد فرزندان خود آگاه 

می شوند به جای حمایت از آن ها از برقراری رابطه با آنان 

اجتناب می ورزند،مگر اینکه ظهور عالیم به حدی باشد که 

مجبور به مداخله شوند و یا رفتار کودکانه در پیش بگیرند و 

وقت از آنان مراقبت کنند و یا به نوعی به تنبهه و مجازات  تمام

 آنان دست بزنند.

 
 
 

 علل گرایش افراد به مصرف مواد مخدر

والدین گرامی آیا بهتر نیست به جای طرد و عدم برقراری 

ارتباط ، مجازات وتنبیه فرزندان خود در مقابل اعتیاد علت 

 محققان در تعیینگرایش آنان به مواد را بررسی کنید بیشتر 

علتهای اصلی گرایش به مصرف مواد مخدر و داروهای روان 

 گردان در موارد ذیل توافق نظر دارند:

 دوستان و گروه همساالن -1
نوجوانان و جوانان می توانند تحت تاثیرزیاد    دوستان خود 

قرارگیرند ووارد گروهی می شوند که در آنها اعتیاد وجود دارد 

و مورد توجه قرارگرفتن در گروه به مصرف  و برای مقبولیت

 مواد مخدر روی می آورند.

. 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 استان آذربایجان غربی

 بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان

 بخش اورژانس- دی ماه 4931

ع: پوستر آموزشی آقای دکتر رضا قانعیبمن  

آموزش به والدین درمورد 

 اعتیاد فرزندان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 راهکارهای مشاوره ای بعد از ترک اعتیاد

بیمار را به تنهایی به حال خود  همراهی با بیمار: -1

 در مرحله درمان است.وامگذارید زیرا 

د :سعی کنیر: ییرات در محیط زندگی و اتاق بیماایجاد تغ -2

 دکوراسیون اتاق بیمار را تغییر دهید.

به طور مثال از ت:  ه ریزی وتعیین هدف کوتاه مدبرنام -3

 بیمار بخواهید ورزش کند.

بیمار را متقاعد کنیدتا تمام درآمدش را در : کنترل مالی -4

 راردهد و به او پول توجیبی بدهید.اختیار شما ق

به خاطر رهایی از دام اعتیاد خدا را :  ایمان و عمل صالح: -5

 سپاس گوید.

:قبول کند که :  تالش برای تغییر نظام ارزشی و باورها -6

 زندگی پوچ و بی هدف نیست.

اگر چنانچه در موقعیت  پرهیزاز موقعیت های خاص : -7

 نکند.خاص باشد دوباره مواد مصرف 

پس از ترک به او نشان  اعتماد عدم تحقیر وسرزنش: -8

 دهید که به علت عدم مصرف مواد فرد قابل اعتمادی است.

پذیرش بیمار در میان جمع خانواده و گروههای سالم  -9

:سعی کنید او را از خود نرانید و او را به : اجتماعی و صنفی

 د.میل نزدیک کنیدیگر افراد سالم و یا فا

 

 روش استفاده از داروهای ترک    

در این روش عتیاد به طور سرپایی: ا  -1

درمان خود را  توسط پزشکفرد معتاد

داروهایی برای وی شروع می کند و

می شود که شامل داروهای  تجویز

داروهایی که مخدر نیستند اما و اعصاب

 اثراتی شبیه ماده مخدر دارند.

 شناختی،وانر، کی ارزیابی روان پزش -2

و... قبل از شروع ترک جسمی  شخصیتی،

 ودرمان ضروری است.

تر است فرد معتاد با همراه مورد به -3

وانپزشک بستری راعتماد خانواده و 

 .شود

در صورتی که پزشک معالج صالح می  -4

داند بیمار معتاد در مدت زمان مشخص 

 ممنوع المالقات باشد.

مدت زمان بستری توسط پزشک معالج  -5

  خالفرنباید خانواده هابتعیین می شود و 

 آن عمل نمایند.

بعد از ترک اعتیاد بیمار حداقل به مدت  -6

 یک سال تحت نظر روان پزشک باشد .

  درمانی روان ماننددرمان های غیر دارویی  -7

خانواده درمانی  گروه درمانی، انفرادی ،

 .و...اگر الزم باشد بهتر است انجام شود

از فعالیت ورزشی روزانه و منظم یکی  -8

 .ضروریات درمان است

 

والدین سعی نمایند امکانات و تسهیالت مناسبی  -3 

مانند ورزش و تفریح های سالم برای فرزندانشان 

 فراهم کنند.

اگر فردی از اعضای خانواده دچار اعتیاد است در  -4

مقابل فرزندان و سایر اعضای خانواده اقدام به مصرف 

 مواد مخدر نکنند.

باید به فرزندان خود آموزشهای الزم جهت والدین  -5

مقابله با اعتیاد را داده باشند و به آنها بفهمانند که 

نمی توانند با قرصهای روان گردان احساس شادی و 

نشاط طوالنی مدت و دائمی داشته باشند و عاقبت 

 اعتیاد فالکت و بدبختی است.

 الوالدین باید فرزندان خود را با اعتماد به نفس با -6

تربیت کنندتا آنها شهامت داشته باشند و بتوانند در 

 مقابل گروه همساالن برای استفاده از مواد نه بگویند.

 

 راهکارهای مشاوره ای هنگام اعتیاد

 
 

فرد معتاد از لحاظ روانپزشکی فرد بیماری  -1

است پس باید او را درمان نمود روش های 

 ترک به شرح زیر می باشد:

 تدریجی مواد مخدرروش کم کردن   

در این روش بیمار معتاد می تواند با یک برنامه ریزی    

منظم و دقیق و با اراده قوی و محکم و زیر نظر 

روانپزشک ،روزانه از ماده مخدری که استفاده می کند 

 هفته به صفر برساند.   3تا2کم کند تا آن را در مدت 

 

 


