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مقدمه
این کتابچه برای خانواده محترم کارگران و افرادی که در محیط های تولیدی و صنعتی
ً
مشــغول به کار میباشــند با همکاری گروهی از پژوهشــگران تهیه شــده اســت .ا گراحتماال
شــما از آن دســته خانوادههایی هســتید که در میان خود فردی گرفتار اعتیاد ندارید ما به
شــما تبریک میگوییم و ازین بابت خداوند را شــکرگزاریم ولی به شــما هم توصیه میکنیم
این کتابچه را با دقت بخوانید زیرا:
-1ا گــر از خانــواده هایــی کــه هم ا کنــون گرفتار اعتیاد همســر یــا فرزندان خود شــده اند
ً
بپرســید بســیاری از آن ها خواهند گفت که «اصال باورمان نمی شــد که چنین بالیی بر ســر
ما بیاید ،هرچه فکر می کنیم همه چیز عالی بود و دلیلی نبود که عزیزانمان به اعتیاد روی
آورند ...شاید برای بقیه چنین احتمالی را می دادیم ولی خودمان ...هرگز!»
 -2از آن جــا کــه بیمــاری اعتیــاد ممکن اســت دامنگیر همه شــود پــس نمیتوان گفت
ً
کــه خانوادهای خاص حتما و همیشــه از آن در امان اســت .به عنــوان مثال خانوادهای که
مشــکل مالــی چندانی ندارد .خانــوادهای که تعــداد فرزندان آن کم اســت .خانوادهای که
هیــچ فــرد معتــادی در آنهــا وجــود نداشــته و ...بنابراین بهتر اســت دســت کــم در موضوع
پیشگیری از اعتیاد حساب خود را از بقیه جدا نکنیم و صادقانه با خودمان بگوییم :اعتیاد
ممکــن اســت در خانــواده مــن هم اتفاق بیفتــد مگر آن که «پیشــگیری» کنم و پیشــگیری
تنهــا بــا خوش قلبی ،صداقت و خیر خواهی انجام نمیشــود بلکه نیازمند «دانش پایهای»
اســت کــه در این کتابچه شــما اطالعات اساســی ،مهم و مــورد نیــاز آن را میتوانید بیابید.
گام بعــدی پیشــگیری مهارت اســت کــه در دورههــا و کارگاههایی کــه با این موضــوع برگزار
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میشود مدرسان آموزش دیده به شما انتقال میدهند .مهارت بدین معناست که چگونه
دانســتههای خــود را بــه کار بریــد و اقدام کنیــد .به بیان دیگــر در دورههــای مهارتآموزی
دانستن شما به توانستن تبدیل میشود و مطالعه این کتابچه به شما کمک میکند تا:
الف -با آمادگی بهتری در جلســات آموزش شــرکت کنید یعنــی؛ بدانید چه مهارتهایی
در باره چه موضوعاتی خواهد بود.
ب -بتوانیــد در بحثهــا و فعالیتهــای کالس شــرکت کنیــد و انگیــزه بیشــتری بــرای
یادگیری داشته باشید.
پ -بســیاری از مســایل دیگر زندگی شما ازجمله تربیت فرزند  -به ویژه مشکالت دوران
بلوغ  -عاداتی مثل وسواس ،افسردگی ،پرخاشگری و ...کاهش یافته و یا حل شود.
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اهداف آموزشی
انتظار میرود خانوادهها پس از مطالعه این راهنما بتوانند:
اعتیاد را تعریف کرده و انواع مواد را شرح دهند.
آثار پیامدهای اعتیاد و علل آن را شرح دهند.
مهمترینپیامهایآموزشیپیشگیریاز مصرفموادرابهفرزندان،در عملمنتقلنمایند؛
به میزان وضعیت و راهکارهای پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر در محیط خانواده
امتیاز دهند.
بتواننــد بــرای بهبــود روابط همســری ،تربیت مؤثر فرزنــدان مدیریت مالی خانواده،
تعادل کار و زندگی و مهارتهای زندگی برنامه تدوین کرده ،و اجرا نمایند.
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اعتیاد یعنی چه؟
چه قدر جمالتی این گونه را از دیگران شنیدهاید؟
ا گر میتوانستم فالن اخالق یا عادت را کنار بگذارم خیلی خوب می شد.
این عادت باعث شده که هرکس به خودش اجازه بده هر حرفی به من بزنه!
تصمیم دارم از اول ماه یا فردا رژیم غذاییام را شروع کنم!
دیگه برام فرقی نمی کنه و تالش نمی کنم چون فایده ای نداره!
این جمالت نه تنها برای شما آشناست بلکه شاید خودتان هم بارها آن ها را گفته باشید.
این طور نیست؟
افراد به خاطر پنهان کردن عادات و رفتار هایی که نادرست میدانند به دیگران دروغ
میگویند و دلیل تراشی های غیر واقعی انجام میدهند ،کارهای خوب خود را مانند
مطالعه ،ورزش ،همکاری در خانه را کمکم ترک می گویند .هنگامی که دیگرانمی خواهند
اشتباهاتشان را گوشزد کنند از کوره در رفته و پرخاش یا قهر میکنند.
این مقدمه نشان می دهد که هر رفتاری می تواند به عادت و هر عادتی می تواند به اعتیاد
بدل شود (البته همه ی عادت ها ،بد و منفی نیستند) از آن جا که کنار گذاشتن چنین
عاداتی بسیار دشوار است بهتر است مراقب باشیم تا از گرفتار شدن در آن ها پیشگیری
کنیم که کاری ساده تر و کم هزینه تر خواهد بود تا بخواهیم در آینده برای ترک آن سختی
بکشیم .بنابراین همانطور که برای جلوگیری از تصادف احتیاط نموده و قوانین راهنمایی
و رانندگی را رعایت می کنیم اما خودروی خود را تحت پوشش بیمه قرار می دهیم چرا که
حادثه و تصادف ممکن است برای هر فردی و در هر لحظه ای رخ دهد در زندگی هم باید
مواردی را از قبل پیش بینی و از خسارات آن پیش گیری نماییم.
اشخاصی هستند که از روی کنجکاوی ،خامی ،ناراحتی ،آزمایش ،لج بازی باخود یا
دیگران و ...ماده مخدری را امتحان می کنند اما برای مدت طوالنی گرفتار آن می شوند
ً
اما تفاوت اعتیاد با حادثه و تصادف در این است که ما معموالحوادث را از دیگران پنهان
نمی کنیم و از دیگران کمک می خواهیم ولی افراد درگیر اعتیاد آن را تا مدت ها از دیگران
پنهان می سازند.
بنابراین اعتیاد هر رفتار به ظاهر لذت بخشی است که برای فرار از استرس به آن پناه
می بریم اما پس از مدتی در شرایطی که استرس هم وجود ندارد ادامه می یابد ،زیاد می
شود و فکر و ذکر فرد را تشکیل می دهد.

ا گر اعتیاد را به طور عمومی بررسی کنیم می توان مجموعه ای از عوامل گونا گون را در نظر
گرفت که شامل مواد ،رفتارها ،افراد ،ابزارها و رسانه ها نیز می گردد .به عنوان مثال در چند
سال اخیر اعتیاد به فضای مجازی به ویژه در بین نوجوانان مسأله ای است که جوامع را
درگیر خود ساخته هرچند در این مجموعه ما به طور خاص به موضوع پیشگیری از اعتیاد
به مواد مخدر میپردازیم اما راهکارهای ارایه شده جهت مقابله با دیگر انواع اعتیاد و
معضالت مبتال به خانواده ها و کمک به رشد سالمت روانی ایشان نیز مفید خواهد بود.
مواد را به طورکلی می توان به مخدر ،محرک ،توهم زا و کند کننده تقسیم نمود که
ویژگی ها و تأثیرات هریک در جدول صفحه بعد توضیح داده شده است.
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تأثیر خانواده بر شــخصیت فرد قبل از تولد آغاز می شــود به همین خاطر به مادر توصیه
می گردد در دوران بارداری نکاتی را رعایت کند و از پدران می خواهند در این دوران کمک
کنند تا همسرشان آرامش بیشتری داشته باشد و در نهایت نوزادی از نظر جسمی و روانی
ســالم به دنیا آورد .پس از تولد نیز شــخصیت فرد به میزان زیادی به رفتاری که در نوزادی
و سال های نخست با او شده بستگی دارد( .بیان عامیانه مردم این است که فالنی هرچه
دارد از پــر قنــداق دارد) تأثیــر خانــواده و والدین بــر روحیات و رفتار فرزند تا حدی اســت که
مــا ناخــودآ گاه هنگامــی که می خواهیم کســی را بــه خاطر کار خوبش بســتاییم یا به خاطر
رفتار نادرســت اش مورد ســرزنش قرار دهیم می گوییم در حق پدر و مادرش دعا می کنیم
یــا خــدای نکــرده آن ها را نفرین مــی کنیم .کودک از زمان تولد تا مدرســه تقریبا تمام وقت
در اختیار خانواده اســت یعنی پدر ،مادر و گاه خواهر و برادر یا پدربزرگ و مادربزرگ .بخش
قابــل توجهــی از شــکل گیــری شــخصیت در این دوران اســت همانطور که اســتخوان های
کودک در خردســالی نرم و شــکننده اند و در لمس آن ها دقت می کنیم روان و ذهن آن ها
هم حساس و بسیارآسیب پذیر است.
هنگامی که از علت اعتیاد بعضی افراد پرســیده می شــود به شــرایط خانواده یا روابط با
همســر اشــاره مــی کنند و مــی گویند :تفاهم نداریم یا همســرم به من توجه نــدارد یا به من
کمتــر از بقیــه اهمیــت می دهد و ....این گونه افراد می خواهنــد رفتار خود را توجیه نموده
و درست جلوه دهند و از این درد و رنج «خودساخته» به مصرف مواد پناه برند که «ا گر به
اندازه کافی به من توجه می شــد ،ا گر دیده می شــدم ،ا گر جدی گرفته می شــدم ،ا گر به
من احترام می گذاشتند و ...االن این حال و روز را نداشتم».
بــه یــاد داشــته باشــیم همان گونه کــه مدیر و صحنه گــردان زندگی زناشــویی و پرورش
فرزنــدان بانــوی خانــه اســت ؛ در پیشــگیری از اعتیــاد در خانه  -بویژه اعتیاد همســر  -نیز
زنان نقش اساســی دارند .گاه لبخند و خســته نباشید یا تشــکری کوتاه اما به جا ،ارتباطی
عمیــق و محبــت آمیــز بــا همســر ایجــاد نموده و بــه او آرامــش می دهد کــه نیرو و تــوان او را
بــه وی بــاز مــی گردانــد .درد دل کــردن و صبــوری هنــگام گوش ســپردن بــه صحبت های
یکدیگر ،محبت و احترام متقابل بین زن و شــوهر در پیش گیری از بروز زمینه های اعتیاد
در خانواده بســیار مؤثر اســت .محبت را باید در خانواده بروز داد متأســفانه به خاطر بعضی
عــادات و باورهــای نادرســت کــه در خانــواده هــا وجــود دارد گاه مــا از نشــان دادن عالقه و
احســاس خود پرهیز می کنیم و زمانی این احساســات را بروز می دهیم که شــاید دیگر دیر
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اهمیت و نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد چیست؟

13

اصول و فنون پیشگیری از مصرف مواد خمدر

 14شده باشد .اعضای خانواده  -به خصوص زن وشوهر -باید بتوانند در زمان های مناسب
احساس قلبی و محبت خود را به یکدیگر ابراز دارند .همچنین همواره باید نقش و جایگاه
همســر  -چه آن که بیرون از خانه تالش می کند و درآمد کســب می نماید و چه آن دیگری
که در خانه به اداره امور و تربیت فرزندان مشــغول اســت  -برای هر دوی آن ها مورد توجه
و تکریم باشد و این ارزشمندی را به فرزندان خود منتقل سازند.

اصالح سبک زندگی چگونه می تواند از اعتیاد جلوگیری کند؟

همانگونــه کــه وســایل و مبلمان خانه ها با هم فرق دارند ســبک زندگــی خانواده ها هم
بــا هــم متفاوتند .چگونگی گذراندن ســاعات زندگی ،برآوردن نیازهــا و نقش هریک از اعضا
در تصمیــم گیــری هــا و حــل مســائل و برنامــه های خانــواده و همچنین ســهم هــر یک از
عناصر مانند اقتصاد و شــغل ،تفریح و عالیق مشــترک ،ارتباطات مفید و نقش عامل بسیار
مهم معنویت در خانواده ســبک زندگی آن خانواده را تشــکیل می دهند که ا گر به هرکدام
از ایــن عناصــر بــی توجهــی یــا کــم توجهــی شــود ممکــن اســت جــای خالــی آن را رفتارها و
جایگزین های نامناسبی چون اعتیاد و مواد مخدر پر کند.
بســیاری از مســایل مربــوط بــه پیشــگیری از اعتیاد به ســادگی با دقت در ســبک زندگی
و عــادات خانــواده ،رعایــت شــده و زمینه های اعتیــاد از بین می رود .ا کنــون به چند مورد
اشاره می کنیم:

اختالفات زناشویی و پیش گیری از اعتیاد ( بگو -مگوهای همسران)
شما در بسیاری از موارد با همسرتان تفاوت دارید؛ تفاوت در نوع تربیت ،سلیقه ،در نوع
حرف زدن ،تفاوت در روش گذراندن اوقات فراغت و تفاوتهای بسیار دیگر که وجود این
ً
اختــاف دیــدگاه هــا و تفاوت ها کامال طبیعی بوده و نشــانه ای نامطلــوب و ناراحت کننده
نیست .اما بگو -مگوها و درگیری های مربوط به این اختالفات می تواند زمینه ساز بحران
در خانــواده و بــروز اعتیاد شــود .به عنوان مثال پیش کشــیدن بحثــی قدیمی و تکراری در
خانــواده کــه مــی دانیم و بارها ثابت شــده به نتیجه ای نخواهد رســید  -بــه ویژه آن که در
زمانی نا مناســب مانند ســاعات پایان روز کاری مطرح شــده باشــد  -می تواند به خشــم
و خشــونت دامــن بزنــد خشــونتی کــه ابتــدا به صــورت کالمــی آغاز می شــود  -به شــکل
کلمــات توهیــن آمیــزی کــه تا به حــال بین زن و شــوهر به کار بــرده نمی شــد  -و می تواند
بــه مراحــل بدتری هم برســد گاه برخــورد هایی مثــل پرخاش گری ،بی محلــی ،پوزخند و
تمســخر ،فاصله گرفتن ،قهر و حتی برخوردهای مخرب فیزیکی ،پرتاب و شکســتن وسایل
و ...در ادامــه ی ایــن بحثهــا و بازیهــای بینتیجــه پیــش میآید .عجیب نیســت که در
چنین شــرایطی مرد خانواده با دنیایی از خشــم و نفرت از خانه بیرون رود ،به دوســت و یا
فامیلی ســر بزند که دچار اعتیاد اســت و برای لحظه ای دور شــدن از فشــار عصبی به اصرار
و تعــارف ایــن رفیق بد (!) برای اولین بار مصــرف مواد را «امتحان» کند! یا خود فرد به این
وسوســه بیفتــد کــه دارویی یــا ماده ای را برای دوری از خشــم و احســاس های نامطلوب
تجربه کند تا برای ســاعتی از آن رها شــود .دربســیاری از موارد افراد معتاد که برای در مان
به مرا کز مراجعه می کنند متوجه می شــویم همین یک بار امتحان های ســاده با گذشــت
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تفاوت شیوه رویارویی با مشکالت در خانواده:
برخی خانواده ها هنگام رویارویی با مشــکالت ســکوت ،کناره گیری و یا قهر می کنند و
برخی دیگر سعی می کنند با رفتارها و یا پیام های غیر مستقیم مانند اخم و ترشرویی ،دیر
حاضر شــدن ،گریه و ...ناراحتی خود را نشــان دهند و گروهی هم به اصطالح قشــقرق راه
می اندازند و همه ی افراد را درگیر مشــکل خود می کنند ،شــاید با این باور که حاال که من
ناراحتم بگذار همه ناراحت باشند .این که هر یک از اعضا و یا تمام خانواده با استرس ها و
سختی های روزگار به چه روشی مواجه شده یا کنار می آیند به سبک زندگی ایشان باز می
گردد .چنانکه روش گفت و گو و بیان مشــکالت و کمک از فکر یکدیگر برای حل مســائل در
پیش گرفته شود برای زندگی مشترک بهترین الگو است و باید به فرزندان نیز منتقل شود.
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 16مدتــی نــه چندان طوالنی افراد را به چه اعتیاد شــدیدی کشــانده اســت شــاید در روزهای
آینده اختالف یا موضوع مورد بحث دیگر در میان نباشد اما اعتیاد سایه ی شوم خود را بر
ســر خانواده گســترده اســت .گاه پیش می آید که همسر می بیند شوهر وی دیگر به دنبال
بهانــه ای اســت که قشــقرق به پا کــرده و از خانه بیرون رود و به ماده مخــدر پناه برد .البته
شاید خود فرد هم نمی داند که ناخود آ گاه نیرویی نادیدنی وی را به سمت مواد می برد.
مدیریــت جــر و بحــث و درگیری های ناشــی از اختالفات در خانــواده نه برای حفظ
آبرو بلکه اقدامی جهت حفظ سالمت خانواده و پیشگیری از اعتیاد است.

آن نباشــد .در پاســخ می گوییم که هرچند بحث و جدل و اختالف امری طبیعی اســت اما
مدیریت آن مهارتی است که باید بیاموزیم.
هر چند این مهارت نیازمند تجربه و کســب آ گاهی اســت اما توجه به این نکات  -دست
کم برای موقعیت های کوتاه مدت  -نتیجه بخش است:
بحث های تکراری ،بازی بی برنده ای اســت که دوطرف در آن زیان می بینند
در ایــن مــوارد یکــی از طرفیــن یا هــر دو پیش از باالتر رفتن ســطح هیجــان بازی را
قطع می کنند؛ حتی ا گر الزم باشد با فاصله گرفتن.
در هنگامی که خشمگین نیستید درباره ی موضوعاتی که محل اختالف است
صحبت کنید و به توافق برسید .ا گر نمی توانید نظر همدیگر را جلب کنید به این
توافق برسید که دیگر در این باره بحث نخواهید کرد.
منظور خود را شفاف و به دور از کنایه بیان کنید.
درگفتگوهــا از دیگــران مثــال نزنیــد و خــود و یــا همســرتان را با دیگران مقایســه
نکنید.
مسئولیت خود را هم در مشکالت ببینید .از واژه های «مقصر» و «تقصیر» چه
در مورد خود و چه همسرتان تا حد ممکن استفاده نکنید.
به بیان ساده و عامیانه باید مراقب باشیم در هنگام بگو  -مگو کار به جای باریک
نکشــد زیرا رفتارهایی که در هنگام خشــم ،نا کامی و درماندگی از افراد ســر می زند
به خطرنا کترین تصمیمات و اقدامات زندگی ختم می شود مانند اعتیاد.

در گفت و گوهای خانواده این دو نکته را در نظر داشته باشید:

یکدیگر را برای عادات و رفتار های نامناســب ســرزنش نکنید چرا که باعث
می شود شخص دوباره به همان عادات بازگردد.
ضعــف هــا و اشــتباهات را بــه رخ هــم نکشــید .گاه فکــر مــی کنیــم بــه رخ
کشــیدن رفتــار گذشــته باعــث اصــاح رفتــار فرزنــد یا همســر مــا می شــود اما
نمی دانیم که احســاس گناه و شــرم بیش از حد می تواند زمینه ســاز اعتیاد
باشد.
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شــاید بپرســید چــه بایــد کرد؟ دعــوا نمک زندگی اســت و کدام خانه اســت کــه بحث در 17
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تقویــت معنویــت و اعتقادات چگونــه در کاهش زمینه هــای اعتیاد تاثیر
می گذارند؟
هــر چقــدر انســان هــا با مبدأ هســتی و معبود خــود رابطه ای نزدیک تر داشــته باشــند
آرامش و ثبات شخصیت ایشان بیشتر می شود .خداوند متعال خود در قرآن کریم سوره
بقــره آیــه  186فرمــوده « هــرگاه بنــدگان من از تــو در باره من بپرســند [بگو] مــن نزديكم و
دعــاى دعا كننــده را بــه هنگامــى كه مــرا بخواند اجابــت مى كنم پــس [آنان] بايــد فرمان
مــرا گــردن نهنــد و بــه من ايمــان آورند ».آرامشــی کــه در پرتو رابطــه با خداونــد مهربان و
در ســایه ی رحمت او به انســان دســت می دهد با هیچ چیز دیگر دســت یافتنی نیســت.
انســان مؤمن قضاو قدر الهی را می پذیرد و ســختی های زندگی را همچون آزمایشی برای
تقویــت ایمــان می بیند .زندگی برای او بی هدف و بی معنا نیســت و برای خود به عنوان
مخلــوق خــدا و بخشــی از کائنــات ارزش و کرامــت قائــل اســت از ایــن رو تن به هــر رفتار و
کــردار ناشایســتی نمــی دهد و بــا لذت های زود گــذر و کاذب خود را به نیســتی و هال کت
نمی افکند.
مطالعــات روان شناســان و محققــان نیــز این نکتــه را تأیید می کند که افــراد پایبند
بــه اصــول معنــوی و مذهبــی بســیار کمتــر گرفتــار اعتیــاد مــی شــوند و حتــی امــروزه در
روش هــای درمــان اعتیــاد نیــز بســیاری بــر تقویت بــاور و ارتبــاط معنوی افراد و شــرکت
در مراســم و مناســک دینــی تأ کید دارند .از دیگر ســو تأثیــر اجتماعــی اعتقادات دینی-
بویــژه رفتارهایــی چــون صله ی رحم ویا احترام به والدین در اســام  -بر تقویت روابط
انســانی و کاهــش مشــکالت زمینه ســاز رفتــار های اعتیاد گونــه بســیار اهمیت دارد .به
کارگیری توصیه های بزرگان دینی در حفظ حرمت و شــأن همســر  -چه مرد و چه زن-
و پرهیــز از بــد خلقــی و بد رفتاری و رعایت حقــوق متقابل در خانواده عواملی اســت که
احســاس امنیت خاطر و آرامش را در خانواده های دارای گرایش های مذهبی افزایش
می دهد.
همچنیــن انســان مؤمــن خــود را همیشــه در محضــر خــدا و او را حاضــر و ناظــر رفتــار،
کــردار و گفتــار خــود مــی دانــد پــس هیــچ ظلمی در حــق خــود ،خانــواده و جامعــه را به
واســطه اعتیــاد روا نمی دارد و در حد توان خود می کوشــد جامعــه نیز از معضالتی از این
دست پا ک گردد.
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نقش درخواستهای بیجای مالی از سرپرست خانواده چه تاثیری در
افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر دارد؟

در بســیاری از مــوارد هنگامــی که افراد از راه اختالس ،رشــوه یا دیگر کارهای نادرســت،
مالی را کسب کرده اند در توجیه و پاسخ انگیزه شان از چنین کاری فشار خانواده و تأمین
خواسته های ایشان را عنوان می کنند .هرچند به لحاظ شرعی و اخالقی این گونه دلیل
تراشــی هــا غیر قابل قبول اســت امــا افراد ادعا می کنند که می خواســته انــد زندگی بهتر و
رفاه بیشــتری برای خانواده فراهم ســازند و به اصطالح از دیگران عقب نیفتاده باشــند یا
یک شــبه ره صد ســاله بروند و عمری خود و خانواده شــان راحت باشــند .گاه این نیازها
بیشــتر نیازهــای درجــه دوم خانواده اســت و در اصطالح تجمالت و َ«برج» اســت تا خرج
ً
ً
کــه پــدر خانواده را وا می دارد که حتما در خانه مبلمان تجملی یا مثال فالن مدل ماشــین
یا گوشــی تلفن همراه ویا لباس مارک برای فرزندان و ...داشــته باشند.
بــرای کارگــری کــه جــز نیــروی بدنــی ســرمایه و دسترســی ای نــدارد هنگامــی کــه بــا
در خواســت های اینچنین از طرف اعضای خانواده مواجه می شــود چاره ای نیســت جز
اینکه با گذشت از سالمت جسمی و روانی خود و کارکردن بیش از حد و فرساینده از آنچه
شرمندگی زن و فرزند می داند دربیاید و ساعت های زیادی اضافه کار انجام دهد .تجربه
محیــط هــای تولیدی نشــان داده در این گونه موارد بســیاری از افراد بــرای تحمل راحت
تر فشــار و ســختی کار به مصرف مواد روی می آورند تا به خیال خود مشــکالت کار را کمتر
حــس نمــوده و انــرژی خــود را حفــظ نماینــد هرچند نمــی دانند کــه پس از مدتــی مصرف
حتی توان معمول جســمی و روانی قبل خود را نیز از دســت خواهند داد .ا کثر موارد این
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الزم بــه یاد آوری اســت که مجتهدان و مراجع عظــام تقلید نیز بنابر ادله گونا گون
عقلــی و نقلــی مصــرف مــواد مخدر را به خاطر زیــان هایی که بر فــرد و جامعه مترتب
است مجاز نمی دانند به عنوان مثال حضرت آیت اهلل خامنه ای  -مدظله العالی -
در جواب پرسشــی در این باره فرموده اند «:اســتعمال مواد مخدر و استفاده از آن با
توجه به آثار سوء شان از قبیل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل مالحظه ای که بر
استعمال آنها مترتب می شود حرام است».
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 20افــراد کار خــود را ایــن گونــه توجیه مــی کنند که «مــدت کوتاهی از مواد اســتفاده می کنم
مشــکالتم که حل شــد آن را کنار می گذارم ».در حالی که تجربه های واقعی نشــان داده
که کنار گذاشــتن مصرف مواد بســیار از آن چه این افراد فکر می کنند دشــوارتر است حتی
کســانی هم که موفق به ترک می شــوند همیشــه در قبال مشــکالت و استرس های زندگی
درمعــرض خطر شــروع مصرف هســتند .در این موضوع همســر و پــس از آن فرزندان نقش
بســیار با اهمیتی دارند که در خواســت ایشــان از سرپرست خانواده برای تأمین رفاه و ابزار
تجمل آمیز زندگی  -بویژه در زمان کوتاه مدت  -و یا مقایســه ســطح زندگی خود و دیگران
که به هر علت درآمد یا دارایی بیشتری دارند تا چه اندازه می تواند خطرنا ک و زمینه ساز
رفتار های آسیب زا باشد.

رشد مناسب و متعادل فرزندان از دو جهت برای خانواده ضرورت دارد نخست تربیت و
آماده سازی انسان هایی با توان و شخصیت متعادل ،مسئولیت پذیر و به هنجار که برای
خود و جامعه مشکلی ایجاد نکرده و به رشد و تعالی آن یاری کنند و دیگر کاهش تنش ها
و افزایش تعادل و آرامش در محیط خانه.
بهتر اســت آشــنایی با دانش و مهارت های فرزند پروری از همان ابتدای دوران بارداری
آغاز شود اما این بدان معنا نیست که ا گر شما کودک چند ماهه یا چند ساله دارید فرصت
تربیــت وی را از دســت داده ایــد .امــروز خوشــبختانه دربــاره ی ایــن مهــارت هــای ضروری
اطالعات بســیار و در دسترســی وجــود دارد مانند کتاب ،مجــات و روزنامه ها ،کانال های
اجتماعــی ،برنامــه هــای رادیویــی و تلویزیونــی و حتــی کارگاه هــا و کالس هــای حضــوری.
خوشــبختانه مــا در دورانــی زندگــی مــی کنیم که ا گــر بخواهیم دربــاره ی موضوعــی بدانیم
وسایل و راه های زیادی پیش روی ماست.
مراحل رشــد کودک از جنینی تا خردســالی مهم ترین دوران از نظر شــکل گیری بنیان های
شخصیت وی هستند .هرگونه رفتار نامناسب ،خشونت آمیز ،تحقیر و یا توجه افراطی ا گر به رویه
ای همیشگی در تربیت کودک تبدیل شود ،شخصیت کودک را از تعادل خارج می کند.

بــا توجــه به فرصت کوتاه خود در ایــن جا تنها چند مورد خالصه از نکاتی را که می تواند
در توجــه بــه تربیــت کــودکان مؤثر باشــد  -به ویــژه مواردی کــه ممکن اســت زمینه گرایش
احتمالی آتی به اعتیاد را کاهش دهد  -بیان می کنیم:
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الگوهای تربیت کودک:

الگوی تربیتی در رفتار با کودک می تواند یکی از این  4مورد باشد:
مهربــان و آســان گیــر :ایــن افــراد محبــت خود را به فرزند نشــان می دهند و
او را مــورد نــوازش جســمی و کالمی قرار می دهند و عالوه بــر آن در کارهای روزمره
ً
و رفتارهــا به او ســخت نمی گیرند و تقریبا کــودکان در زمان خواب ،غذا خوردن،
بــازی کــردن و یا آداب دستشــویی رفتن تابع هیچ الگوی ثابت و قانونی نیســتند.
این الگو چندان الگوی مطلوبی برای تربیت نیست هرچند عامل مثبت محبت و
نوازش در آن از برخی آسیب ها جلوگیری می کند اما کودکان در این نوع از تربیت
بــه اصطــاح عامیانه لوس و نازپرورده می شــوند و در آینده با مشــکالتی جدی در
رویارویی با واقعیت های زندگی طرف می شوند.

خود به فرزندشــان نیســتند یا تمایلی به این کار ندارند و عالوه بر آن برای ایشــان
رفتار های کودک نیاز به قانون و چهارچوبی ندارد.
ایــن الگــوی تربیتــی نامطلــوب تریــن نــوع تربیــت اســت چــرا کــه کــودک نه
خألهــای روانــی خود را پر می کنــد و دچار کمبود محبت اســت و نه از چهارچوب
محکم و قانون پذیر یا واقعیت گرایی در شخصیت خود برخوردار است.
غیــر مهربــان و قاطــع :ایــن افــراد هم یــا نمی خواهند یا نمــی توانند محبت
خود را به کودک خود نشــان دهند و از طرف دیگر برای همه ی کارها و نیاز های
کودک خود قانون ثابت و معین دارند از ساعت خواب تا غذا خوردن ،دستشویی
رفتن و بازی باید در چارچوب خاصی باشد.
ً
این روش تربیتی که عموما به عنوان روش سخت گیرانه شناخته می شود
و در خانواده های ســنتی و قدیمی بســیار رایج بود هرچند روشی مطلوب نیست
و کودک را به جهت کمبود محبت و فقر هیجانی دچار مشکل می سازد اما از دو
الگوی قبلی کم ضرر تر می باشد.
مهربان و قاطع :این مناسب ترین الگوی تربیتی و البته در اجرا دشوارتر از
دیگر الگوهاســت :این والدین محبت و نوازش خود را به میزان کافی از کودکشــان
دریغ نمی کنند ولی در عین حال برای کارها و رفتار های وی قانون و خط کشی
هــای معیــن دارند .الگوی تغذیه ی مناســب ،ســاعات کافی بازی ،نظم ،ســاعت
معین خواب از عواملی است که در برنامه ریزی خود بدان توجه می کنند.
حــال بینیــد الگــوی تربیتی شــما به کــدام یک نزدیک تر اســت و ا گــر نیاز به اصــاح دارد
شــامل کدام قســمت می شــود .بررســی های ابتدایی نشــان مــی دهد در جامعــه ی ایران
بســیاری خانواده ها در کودکی تحت الگوی ( 3ســخت گیر و غیر مهربان) بوده اند و ا کنون
برای جبران کمبود های خود در برخورد با فرزندان به الگوی ( 1مهربان و آسان گیر) تبدیل
شــده انــد بــی آن کــه به عواقــب منفی این الگو آ گاه باشــند .بــرای نزدیک شــدن به الگوی
شماره  4و مطلوب تر تربیتی (مهربان و قاطع ) به این نکات توجه کنید:
میــزان عالقــه و محبت خود را با نوازش و کلمات به طور همیشــگی -متناســب
بــا شــرایط و ســن کودک  -ابــراز کنید عباراتــی مانند« :خیلی دوســتت دارم !» «تو
همیشه دختر  /پسر خوب مامان  /بابا هستی ! » و...
هنگامــی کــه کــودک شــما کار نامناســبی انجــام مــی دهــد از ایــن عبــارات هرگز
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اســتفاده نکنیــد« :دوســتت نــدارم ».یــا «دیگــر مامانــت  /بابــات نیســتم« ».با تو
قهرم « ».دختر  /پســر بد» و ...به جای این عبارت از « کارت درســت نبود ».یا «
کارت را دوست نداشتم ».استفاده کنید .با این روش کودک احساس خطا کاری
و شرمندگی می کند اما به صورت موقت و قابل جبران اما عبارت های اول او را به
خاطر شخصیت و موجودیت خود شرمگین می سازند.
بررســی افراد درگیر اعتیاد نشــان می دهد که بســیاری از ایشــان از احســاس شــرم و گناه
دایمــی  -حتــی پیش از شــروع مصرف -رنــج می برند و برای فرار از این احســاس به اعتیاد
رو آورده اند.
بــه قابلیــت هــا و توانایــی های فرزندانتان توجه کنید؛ همــه ی کودکان از یک نوع یا
سطح توانایی برخوردار نیستند بعضی در یادگیری و ارتباط از تصاویر و قوای بینایی بیشتر
ً
بهــره مــی گیرنــد .ایــن کودکان معمــوال در اســتدالل ،ریاضیات و یا مهندســی و پزشــکی با
اســتعداد انــد کودکانــی هســتند که در حرکــت و لمس راحت تر یــاد می گیرند ایــن کودکان
استعداد ورزشی و فنی مناسبی دارند و گروهی با شنیدن و گفتار بیشتر سر و کار دارند این
بچه ها در ادبیات ،حقوق ،سیاست و بعضی علوم انسانی دیگر مستعد اند البته در بیشتر
موارد فرزندان شــما بین دو یا ســه گرایشــی که گفتیم قرار می گیرند و این طور نیست که
در یکــی کامــل و در دیگــری به کل ناتوان باشــند .نکته ی بســیار با اهمیت این اســت که
هیــچ کودکی بی اســتعداد نیســت و اســتعداد هیــچ کودکی بی ارزش نیســت .با مشــاهده
مناســب و کمــک از مشــاوران کــودک و نوجــوان مــی توانیــم بــه فرزنــدان خــود و پــرورش
استعداد های ایشان کمک کنیم.
فرزند خود را با دیگر کودکان و یا خواهر و برادرانش مقایسه نکنید و به کودکتان به خاطر
تفاوت هایش با دیگران سرکوفت نزنید.
تا قبل از دوران مدرسه بازی ،وسایل و زمینه های بازی و داشتن هم بازی مناسب
برای کودک و رشــد متعادل او اهمیت بســیاری دارد .به یاد داشــته باشــید که جدی ترین
کار کودکی بازی است.
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بعضی کودکان بدون این که ما نقش و تقصیری داشــته باشــیم از بعضی مشــکالت و
26
اختــاالت ماننــد اوتیســم ،بیش فعالی یا عــدم تمرکز در یاد گیری رنج مــی برند .مراجعه به
مشــاور و انجام تســت در شناســایی این موارد و کاهش آثار و درمان آن ها کمک می کند ؛
برخورد های خودسر یا تنبیه و توبیخ اثر معکوس و مخرب دارد.
ا گر کودک شــما نقص عضو یا مشــکل ذهنی دارد این موضوع را به عنوان واقعیت و
مسأله ای قابل رویارویی بپذیرید و بدانید معلولیت به معنای محرومیت از مواهب زندگی
ً
نیســت .بایــد حتمــا خود و کودکتان به طور منظم و پیوســته تحت نظــارت و آموزش ویژه
قــرار گیریــد .ســازمان هایــی چــون بهزیســتی ،آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و بعضــی از
سازمان های مردم نهاد خدمات مناسبی در این راستا ارایه می دهند.
تمــام پیــش فرض های ســنتی خود درباره ی تنبیه بدنــی ،ترس از زندانی کردن در
تاریکــی یــا از آدم هــای خاص و یا محروم ســاختن کــودک از حقوق طبیعــی مثل خورا ک و
بــازی را بــه عنــوان تنبیه کنار بگذارید .شــما مــی توانید در مــوارد نادر و در صــورت لزوم به
عنوان تنبیه و ایجاد آ گاهی در کودک نســبت به رفتار نامناســب ،بعضی خدمات اضافی و
ً
غیرضروری (نه آنچه حق کودک است) را از وی موقتا دریغ کنید یا ارایه آن را به تغییر رفتار
وی منــوط ســازید (ماننــد خریدن تنقالت) اما بهترین شــیوه برای ایجــاد و جایگزینی رفتار
ً
مطلوب ،تشویق کالمی و رفتاری و تقویت رفتار در هنگام انجام کار درست است .مثال ا گر
فرزندتــان بــه موقــع بــه رخــت خواب مــی رود یا مســوا ک مــی زند با نــوازش هــای کالمی و
جسمی او را تشویق کنید.
کودکتان را همیشه با نام خودش صدا بزنید و اجازه ندهید دیگران هم او را با القاب
و نام های دیگر بخوانند این مسأله باعث می شود کودک دچار بحران هویت شود.
تــا زمانــی کــه خودتــان در خانه الگو و نظم مشــخصی بــرای غذا خــوردن ،خوابیدن،
تماشــای تلویزیون و اســتفاده از دیگر ســرگرمی ها ندارید انتظار نداشته باشید که کودکان
شما نظم پذیر باشند.
در حضور کودکان دعوا ی خانوادگی نداشــته باشــید البته گفت و گو هایی بدون سر
و صدا و با هدف حل مسأله یا حتی اختالف ا گر در آن عصبانیت و خشونت نبوده و موضوع
هم برای کودکان نامناسب نباشد نه تنها مجاز که در مواردی مفید است.
مراقــب فضــای اطــراف کــودک باشــید وجود دریافــت کننده های ماهــواره در بعضی
خانــه هــا و دیــدن بعضــی برنامه ها ،فیلم ها و ســریال های نامناســب برای کودکان بســیار
زیان بار است.

از مسائلی که خانواده ها همگی با آن روبرو می شوند بحران برخورد با فرزندان و پذیرش
رفتــار هــای ایشــان در هنگام بلوغ اســت .ا گر میــزان برخورد های فرســاینده بیــن فرزندان و
خانواده در این دوران باال باشد هم آرامش و سالمت والدین به خطر می افتد و هم می تواند
زمینه ســاز بروز اعتیاد در خانواده باشــد .در برخورد با کودک و نوجوان خود باید همیشــه به
اصل «اختالف دوره و نسل» نه به عنوان عامل منفی بلکه همچون واقعیتی پذیرفتنی توجه
نماییم .امام علی (ع) می فرمایند :فرزندان خود را به عادات و آداب خود مجبور نكنيد؛ زيرا
آنها براي زماني غير از زمان شما خلق شده اند( ».نهج البالغه گفتار)240
فرزندان ما شاید در سبک زندگی ،عالیق ،سرگرمی و راه و روش کار و فعالیت با ما اختالف
داشــته باشــند .بــه عنوان مثــال درباره ی انتخاب رشــته تحصیلی و شــغل آینده بســیاری از
خانواده ها به دلیل فضای حا کم بر جامعه یا آرزوهای نا کام مانده ی خودشان عالقه دارند
فرزندانشان پزشک یا مهندس شوند و به این دلیل او را وادار می کنند که رشته های ریاضی
یا تجربی را انتخاب نماید غافل از این که استعداد و عالقه وی مناسب آن ها نیست و ا گر در
میانه ی راه مجبور به ترک تحصیل نشود در بهترین فرض ممکن در آن رشته فردی متوسط
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 28خواهد شد حال آن که می توانست در رشته و حرفه ای دیگر انسان موفق و خشنودی باشد.
گاه موضوع از این هم بدتر است و ما از کودکی رؤیاها و آرزوهای خودمان را به فرزندانمان
تحمیل می کنیم مانند افرادی که از خردسالی کودک خود را دکتر و مهندس و یا پروفسور
صــدا مــی کنند .ناخــودآ گاه هنگامی که کودک در دوران نوجوانی میان ایده آل های القا
شــده خانواده و واقعیت موجود  -که ممکن اســت شــغلی شــرافت مندانه و مناســب هم
باشد  -شکاف می بیند دچار تعارض شده و به سوی رفتار های نامناسب روی آورد.
بــه ویــژه خانــواده هــای کارگران باید جایگاه ارزشــمند پدر یــا مادری را که بــرای تولید و
صنعت کشور و جامعه عرق می ریزد و از جسم و جان خود مایه می گذارد برای فرزندانشان
روشن کنند .توجه به گوهر ارزشمند انسانی و فضیلت کار  -فار غ از شغل و سطح درآمد-
الگویی است که باید به فرزندان خود منتقل سازیم.
تعــارض و اختالفــات دوران بلــوغ فرزنــدان مــی توانــد بــه سرپرســت خانواده نیز آســیب
برساند .خاطرات دوران بلوغ خیلی از ما چندان شیرین نیست و یادآوری آن ها را چندان
دوســت نداریــم خیلــی از «اولیــن» بارهــا در ایــن دوران رخ مــی دهــد؛ اولیــن دیــر بــه خانه
رفتــن هــا ،اولیــن دروغ گفتــن هــا و بگو مگــو ها و ســر و کله زدن هــای با والدین کــه گاه به

چنــدان مطلــوب ایــن دوران برای همه ی مــا در دوران بلوغ فرزندانمان بــار دیگر تکرار می
شوند .پدرها و مادرها نگران اند؛ نگران لباس پوشیدن های عجیب و غریب ،دوستانی که
شــاید نابــاب باشــند ،پنهان کاری و غیر عادی شــدن رفتارهای فرزند هــم زمان با تغییرات
ظاهری .انتقال همه ی مشــکالت و مســایل به پدر و خرج کردن از اقتدار پدرانه گاه فشــار
روانــی را بــر وی افزایــش مــی دهد و باری بر ســختی های ناشــی از کار و شــغل او مــی افزاید
کــه نتیجــه آن بــر هــم خــوردن تعــادل روانــی و روی آوردن بــه روش های نادرســت کاهش
تنش ها اســت .شایســته اســت مادران بــا افزایش آ گاهــی و مهارت خود در زمینه مســائل
مبتــا بــه دوران بلــوغ از طریــق رســانه ها ،شــرکت در دوره هــا و کالس هــا و مطالعه آ گاهی
خویش را در این زمینه افزایش دهند.

رابطه یکنواختی زندگی و نیاز به تفریح با اعتیاد چیست؟

یکــی از علــل اصلــی روی آوردن بــه اعتیــاد در کســانی کــه کار یکنواخت و تکــراری دارند
احســاس مالل ،دل مردگی و یکنواختی اســت .ا گر در محیط خانه هم شرایط کسل کننده
و مالل آور حا کم باشــد این مشــکل دو چندان می شــود .خانواده باید بخشــی از شبانه روز
ً
و بویــژه روزهــای تعطیــل را حتما با هم بــه کارهایی بپردازند که جنبه ســرگرمی دل خواه و
ً
تفریــح دارد .متأســفانه بعضــی تفریــح را صرفا ســرگرمیهای هزینه بر می داننــد اما فعالیت
هایــی هســتند که بدون تحمیــل هزینه های زیاد برنامه خانــواده را از یکنواختی درآورده و
روحیــه افــراد بویــژه اعضای شــاغل خانواده را تقویــت می کنند؛ دیدن برنامه های ســرگرم
کننــده ،طبیعــت گــردی ،رفتن به پارک (چــه بهتر که همراه با توپ والیبال یا را کت ورزشــی
باشــد!) و خوردن غذای خانگی کنار هم ،اســتفاده از امکانات فرهنگ ســراها و خانه های
فرهنــگ ،بازدیــد از موزه ها و مکان های دیدنی که خوشــبختانه چنــدان هزینه ای ندارند
ودیگــر فعالیــت هایــی از ایــن دســت به ســادگی می توانــد زندگــی مــا را از یکنواختی خارج
ســاخته و ســاعات خوش و خاطره انگیزی را کنار هم رقم زند .بهتر اســت همه ی اعضای
ً
بــزرگ و کوچــک خانــواده در ایــن فعالیت ها کامال حضور داشــته باشــند (متأســفانه گاه
ً
مخصوصــا در میان نوجوانان خانواده ها دیده می شــود کــه هرچند حضور دارند اما درگیر
گوشــی هوشــمند یا تبلتی هســتند کــه با خــود آورده اند ).ایــن کار عالوه بــر تجدید روحیه
باعث می شود پدر یا مادر خانواده که شاغل است همان ساعات محدودی که با خانواده
است را با کیفیت بهتری سپری سازد و این به تقویت رابطه و صمیمیت بیشتر در خانواده
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 30کمــک مــی کنــد .گفتگو دربــاره ی موضوعات روزمره یا فیلم ،نمایش یــا موزه ای که دیده
شــده هــم خود راه خوبی اســت تا افراد نظــر خود را بگویند و در این فضــای گفتگو خانواده
بــه لحــاظ اجتماعی و فرهنگی رشــد می یابد .یا ا گر این ســاعات با خانــواده های دیگری از
دوستان و اقوام همدل و صمیمی همراه باشد هم بسیار خوشایند تر خواهد بود.
خوشــبختانه بعضی از ســازمان ها و کارخانه ها استفاده از برخی مرا کز ورزشی ،تفریحی
یا فرهنگی را برای کارکنان خود با کارت های تخفیف یا هدیه امکان پذیر می سازند و یا در
روزهایی از هفته بلیط سینما ها نیم بها است که این فرصتی است تا خانواده ها لحظات
بهتــری را در اوقــات فراغــت کنار هــم بگذرانند و افراد بــا روحیه ی بهتری روزهــای کاری را
آغاز کنند و به امید اینکه روزی دیگر یا ســاعاتی دیگر در کنار عزیزانشــان ســاعات دلچســب
مشابهی را خواهند گذراند سختی و یکنواختی کار را به خوبی می پذیرند.
نکتــه ی مهــم در باره ی تفریح و ســرگرمی را به یاد داشــته باشــیم؛ تفریح یعنی ســاعت
یا لحظاتی را فار غ از دغدغه های کاری زندگی به کاری که دوســت داریم مشــغول شــویم.
یعنــی نــگاه مــا بــه فعالیتــی که انجــام می دهیم اســت که شــادی بخش بودن آن را نشــان
ً
مــی دهد مثال گاهی آشــپزی کردن بــرای مردان ،یا پرورش گلی میــان گلدان ،حل جدول
کلمــات یــا ســودوکوی روزنامــه ،تعمیــر وســایل خانه مثــل رادیو یــا تعوض شــیری که چکه
می کند هم می تواند برای بعضی از ما مفرح باشد؛ جور دیگر باید دید.

اتفاق ناخوشــایندی که در ســال ها ی اخیر رخ داده اســت رشــد بی رویه و نامناســب
اســتفاه از قلیــان در میــان جوانان و خانواده ها به عنوان وســیله تفریح ا ســت .متأســفانه
در بســیاری از خانــه هــا زشــتی و قبح این کار از بیــن رفته و همه اعضای خانــواده از بزرگ و
کوچک در خانه یا پارک یا ســفره خانه گرد هم می نشــینند و قلیان چاق می کنند غافل از
این که هر چاق کردنی الغر شدنی هم به همراه دارد و آنچه نحیف و الغر می شود سالمتی
جسم و جان خانواده هاست .شاید گروهی فکر کنند این وسیله نسبت به مواد مخدر ضرر
کمتــری دارد امــا بایــد بدانیم عالوه بر مشــکالتی که برای ریه ها ،اعصاب ،قلب و دســتگاه
گــوارش ایجــاد می کند که گاه از ســیگار هم مخرب تر اســت زمینه گرایــش به بعضی از مواد
مخــدر را بیــن نوجوانــان فراهــم می ســازد .امیدواریم خانواده هــای ایرانی تا حــد امکان از
نفوذ این عامل ناخوشایند در بین خود بکاهند.
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محیط و ارتباطات چه نقشی در تمایل افراد به مصرف مواد مخدر دارند؟

گاه عوامــل مربــوط بــه فضای زندگی و کار مــی توانند امکان تمایل بــه اعتیاد را در افراد
ً
ایجاد کنند .در مورد کارکنان مرا کز تولیدی و صنعتی که ا کثرا در فضاهای دور از مرکز شــهر
و حاشــیه هســتند محل زندگی افراد هم در شهرک ها و محله های حاشیه ای است که هر
چند رفت و آمد افراد را راحت می ســازد اما مشــکالت فرهنگی و یا کمبود امکانات رفاهی و
اجتماعــی ایــن محله ها گاه می تواند عامل انحراف یا اعتیــاد جوانان و نوجوانان خانواده
شود .به همین دلیل باید توجه داشته باشیم:
دوستان خانوادگی که از لحاظ عالیق و فرهنگ به ما نزدیک ترند انتخاب کنیم.
دوستی ها و رفت و آمد های فرزندانمان را به طور نامحسوس زیر نظر داشته
باشیم و خانواده ی دوستانشان را تا حد ممکن شناسایی کنیم.
برای ساعت ورود و خروج و تفریح نوجوانان با توافق خودشان قانون تعیین کنیم.
صمیمیــت خــود و فرزندانمــان را حفــظ کنیــم تــا بــه مــا دربــاره ی کار هــا و
دوستانشان دروغ نگویند.
مراقب شرایط تحصیلی و افت نا گهانی نمرات فرزندانمان باشیم.
موارد و افراد مشکوک در محل را  -مانند فروش مواد و مصرف در مکان های
عمومی -به نیروهای انتظامی گزارش دهیم.

پدیده دنیای مجازی و شــبکه های اجتماعی در چند ســال گذشــته رشــد بســیاری در
میان همه ی اقشــار جامعه داشــته و البته مزایای بسیاری نیز از آن حاصل شده است .اما
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم مانند هر پدیده ی نو و خالقانه ای باید درست
برنامه ریزی شــده مورد اســتفاده قرار گیرد .گاه اســتفاده بیش از حد از این شــبکه ها و یا
عضویت در گروه ها و کانال های حاوی مطالب مضر یا بیهوده خود نوعی از اعتیاد مخرب
را ایجاد می کند .بهتر اســت ا گر از این شــبکه ها اســتفاده میکنیم برای حفظ ســامت و
آسایش خود و خانواده به این نکات توجه کنیم:
ساعت و زمان معینی را برای خواندن پیام ها و مطالب اختصاص دهیم.
مراقب هویت های جعلی در فضای مجازی باشیم ،بویژه در مورد نوجوانان.
مراقب سود جویی ها و سوء استفاده ها باشیم و راحت اعتماد نکنیم.
ً
هرچــه در اینترنــت مــی خوانیم و مــی بینیم لزوما حقیقت نــدارد از منابع و افراد
آ گاه درباره ی آن ها بپرسیم.
در خانه ساعت « موبایل خاموش» داشته باشیم.
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نقش یادگیری و تقویت مهارت های زندگی در پیشگیری از اعتیاد چیست؟

زندگی با گذر زمان پیچیده تر و دشوارتر می شود .گاه از زبان مسن ترها میشنویم که زمان
ما این طور نبود و زندگی ساده تر بود یا خود ما بارها شاید این را پرسیده باشیم که چطور پدر
و مادر های ما  5تا و  7تا و  10تا بچه را بزرگ می کردند و این همه مشکل نداشتند ؟
واقعیــت ایــن اســت کــه گذشــتگان از مــا داناتــر یــا توانا تــر نبودند بلکــه زندگی ســاده تر
و مســائل کــم تــر پیچیــده بــود از ایــن رو راه حل ها آســان و ســاده بودنــد و زندگــی با کمی
پســتی و بلنــدی راه خــود را بازمــی کرد ا ما زندگــی امروز پیچیده تر ،نیازها بیشــتر و متنوع
تــر و روابــط متفــاوت از آن چیــزی اســت کــه در گذشــته بــوده اســت و بــرای ایــن نیازها و
روابــط جدیــد ،دانــش و مهــارت های تازه و بیشــتری الزم اســت از این رو آمــوزش و تقویت
مهارت های زندگی بین خانواده ها عامل مهمی در حفظ سالمت و جلوگیری از معضالتی
چــون اعتیــاد اســت .منظور ازمهــارت های زندگی مجموعــه ای از توانایی هــای مواجهه با
دشــواری هــا و مســائل زندگــی اســت کــه به طــور تدریجــی و بــا تمرین به دســت مــی آیند.
خوشــبختانه با درک اهمیت این مهارت ها ا کنون در رســانه های گروهی و نظام آموزشــی
بــه انتقــال آن اهمیــت بیشــتری داده مــی شــود کــه خانــواده هــا با توجــه و دقــت و تمرین
می توانند به چنین مهارت هایی دست یابند.
این مهارت ها را نمی توان جدا از هم در نظر گرفت به عنوان مثال نمی شود درباره ی
مهارت تصمیم گیری سخن گفت و از پذیرش واقعیت چشم پوشی کرد.

مهارتهای زندگی
خوشــبختانه امــروز در رســانه هــا ،منابــع مکتوب ،دوره هــای خصوصــی و دولتی و حتی
مدارس درباره این مهارت ها به صورت دایم به افراد آ گاهی و آموزش ارایه می شــود .برای
نمونه خالصه ای از چند مورد مهم این مهارت ها و ویژگی ها را میآوریم:
 )1تصمیم گیری:
مهــارت «تصمیم گیری» به معنای توانایی تشــخیص انتخاب هــای گونا گونی که پیش
روی ماست ،بررسی آن ها ،مقایسه و در نهایت انتخاب بهترین است.
گرفتــن بعضــی تصمیــم ها راحت و ســریع اســت و بعضی نیــاز به فکر کــردن دارند اما در
نهایت می دانیم که انجام می شوند اما تصمیم هایی هستند که هم اهمیت دارند و هم
انتخــاب از بیــن گزینــه هــای گونا گــون درمــورد آن راحت نیســت و گاه ما را دچــار التهاب و
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دلهره می کند مانند؛ انتخاب همسر ،انتخاب رشته یا شغل ،تغییر محل زندگی و...
کوتاهــی و بــی توجهی در تصمیــم گیری و انتخاب هریک از موارد ممکن اســت در آینده
شخص یا خانواده و جامعه ای که در آن کار یا زندگی می کند آثار نامطلوبی داشته باشد.
به عنوان مثال هنگامی که نوجوانی در مقطع متوســطه رشــته ای نامناســب با استعداد و
عالقه اش را انتخاب می کند امکان افت تحصیلی ،ترک تحصیل ،مشکالت روحی و روانی
برای خود و خانواده را مهیا می سازد و فر صت های آینده ی خود را از دست می دهد.
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الف) موانع تصمیم گیری درست:
نداشتن اطالعات کافی :به درستی گفته اند که «دانایی توانایی است ».یعنی هر چه
آ گاهی ما نسبت به موضوعی بیشتر باشد عملکرد ما قوی تر می شود گاهی ما در رابطه
با موضوعی که مورد نظر است هنوز اطالعات درست نداریم به عنوان مثال شنیده یا
دیده ایم پزشکان از موقعیت خوبی در جامعه برخوردارند پس فرزند خود را به اجبار یا
اصرار وا می داریم در رشته ی علوم تجربی تحصیل کند حال آن که استعداد وی ممکن
است در امور مهندسی یا فنی باشد.
سردرگمی در انبوه اطالعات :گاه آن قدر اطالعات ببیشتر نامربوط درباره ی موضوع
ً
مورد تصمیم به ما می رسد که گیج می شویم مثال برای فرزند در آستانه ی ازدواج خود
در حال تهیه ی لوازم و اثاث هستیم باید بر اساس بودجه ،اولویت نیازها و فضای زندگی
و ســلیقه ی او و همســرش وســایل را انتخاب کنیم اما ا گر هر روز به بازار های گونا گون
برویم و دایم با قیمت گرفتن های بیش از حد و باال و پایین رفتن ها خود را مشــغول
سازیم انرژی و پول خود را هدر داده و در نهایت هم نتیجه ی مطلوبی نگرفته ایم.
درگیری های عاطفی :گاه عالیق و پیوند های عاطفی به ما اجازه ی تصمیم درست
را نمی دهند به عنوان مثال برای شــخص موقعیت شــغل یا تحصیل مناســبی مهیا
مــی شــود که باید بــرای مدتی دور از زادگاه خــود زندگی کند و بــرای او دوری از خانواده
و دوســتان دشــوار اســت و نمی داند چه تصمیمی بگیرد .گاه بی عالقه بودن علت
تصمیم نگرفتن اســت دلیلی مانند ادامه تحصیل یا گرفتاری کاری ،ازدواج و انتخاب
همسر را به تعویق می اندازند و این امر باعث می شود انتخاب ها و شرایط مطلوب را
از دست بدهند.
تــرس و وســواس فکــری :بعضی تصمیم گیری های سرنوشــت ســاز زندگی مــا را وارد
مرحلــه ی تــازه ای مــی کنند و ممکن اســت مــا  -مانند کودکی کــه روز اول مدرســه از
محیطی نا آشنا می ترسد  -به خاطر ترس از ناشناخته نتوانیم تصمیم گیری کنیم.
ب) مراحل تصمیم گیری:
 )1بررسی و تشخیص گزینه ها :همه ی گزینه های قابل انتخاب را برشمارید و در
صورت نیاز یادداشت کنید .از دیگران هم کمک بخواهید تا موردی از قلم نیفتد.
 )2در نظــر گرفتــن واقعیــت و امکانات موجــود :ببینید در مورد موضــوع مورد نظر
چه مسایل ،موانع ،امکانات و توانایی هایی دارید و با چه موانع و یا کمبود هایی

ج) نمونه ای ساده از تصمیم گیری روش مند:
می خواهیم ماشین لباس شویی بخریم( .موضوع تصمیم گیری)
چــه ماشــین هایــی و چگونه می شــود خریــد؟ تولیــد داخلی یا خارجــی ،نقد یا
اقساط ،لوکس یا محکم و ایمن ،کم هزینه یا پرهزینه ،با چه ظرفیت هایی (5کیلو
یا  7کیلو یا )...در کجای منزل و چگونه می خواهیم آن را نصب کنیم ؟ و...
حال باید واقعیات موجود را هم در نظر بگیریم .در مورد مثال باال
چقــدر بودجــه داریــم؟ آیــا قســطی خریــد می کنیــم؟ ا گر بلی تــا چه انــدازه توان
پرداخت قسط داریم؟
از این وســیله بیشــتر چه اســتفاده ای مــی کنم؟ می خواهم پتــو و پرده و...هم
بشوید یا نه؟
حــال در بیــن گزینــه ها شــروع مــی کنیم به جمــع آوری اطالعات؛ از کســانی که
ماشــین های مختلف دارند می پرســیم .اطالعات فنی هر یک را جمع می کنیم:
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روبرو هستید.
 )3جمع آوری اطالعات :درباره ی موضوع موردنظر و گزینه های موجود اطالعات
کافی و از منابع قابل اعتماد کســب کنید .مهم اســت بدانیم از چه کسانی در این
مورد اطالعات و مشــورت بخواهیم و از چه کســانی مشــورت نخواهیم یا نظرشان
را جدی نگیریم به عنوان مثال کســی که همیشــه کارمند بوده نمی تواند در مورد
سرمایه گذاری و شروع کار مستقل طرف مشورت چندان مناسبی باشد.
 )4انتخــاب مناســب تریــن گزینه :پس از ســبک و ســنگین کردن مــوارد در نهایت
انتخاب خود را معلوم و قطعی سازید.
 )5اقــدام نهایــی :وقتی بــه تصمیم قطعی رســیدید باید اقدام کنیــد و دیگر تعلل
جایز نیست این نکته را در نظر داشته باشید که بسیاری از اوقات ماندن در وضع
نامعین و بالتکلیف از شکست خوردن و ضرر دیدن هم بدتر است.
 )6مسئولیت انتخاب خود را کامل بپذیرید :هنگامی که تصمیم نهایی گرفتید و
اقــدام نمودیــد ا گر هم در اثر آن مشــکلی پیش بیاید بــا توجه به انتخاب خود باید
آن را بپذیرید .به عنوان مثال هنگامی که برای هزینه ی کم تر وســیله ای ارزان
قیمــت و بــدون گارانتــی می خریم ا گــر دچار خرابی شــد باید بدانیم ایــن از نتایج
تصمیم ماست.
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قدرت موتور و میزان مصرف برق ،هزینه های جانبی وشرایط گارانتی .گاه در این
ً
مرحلــه ممکن اســت پیش فرض هــای ما هم تغییر کند مثال به این نتیجه برســم
کــه وســیله ای گران تر اســت اما مصرف بــرق کم تری دارد و در نهایــت به صرفه تر
خواهد بود.
گزینــه مناســب را انتخــاب کــرده بــا در نظــر گرفتــن مــوارد احتیاطــی اقــدام
مــی کنیــم .یادمــان باشــد ا گر ســطح توقع ما از ماشــینی کــه با دو میلیــون تومان
خریــده ایــم متفــاوت اســت از آن چــه بــا دو برابــر آن مــی توانســتیم بخریــم پــس
مسئولیت و واقعیت انتخاب هایمان را بپذیریم.
پاسخ به هریک از سؤاالت می تواند از میان گزینه ها تعدادی را حذف و بعضی
ً
را در اولویت قرار دهد مثال وقتی بودجه ما تا دو میلیون تومان است گزینه ماشین
خارجی حذف می شود و یا هنگامی که تصمیم می گیریم ماشین را در آشپزخانه
قرار دهیم باید مدلی را انتخاب کنیم که قابل جا دادن باشد و...

ایــن مهــارت تا حدودی شــبیه تصمیم گیری اســت و در هردو مورد بایــد اطالعات جمع
شــود و مــورد ارزیابــی قــرار گیرد مراد از حل مســأله مواجهــه و یافتن راه حل مناســب برای
مســائل و مشــکالتی اســت که خواســته یا ناخواســته مســیر زندگی در برابر ما قرار می گیرند
مانند؛ بیکاری یا ورشکستگی ،تغییر شرایط کار ،مشکالت خانوادگی ،بحران های جوانی و
نوجوانی فرزندان ،اعتیاد نزدیکان و...
الف) تفاوت مسأله با مشکل ؟
بعضــی موضوعات مســأله اند یعنی باید با آن مواجه شــد ،آن هــا را پذیرفت و در صورت
امکان برای آن ها راه حلی یافت .اما موضوعاتی هســتند که وجودشــان زندگی ما را دشــوار
می سازد و ا گر برایشان چاره ای نیابیم روز به روز آسیب بیشتری به ما وارد می سازند .به
عنوان مثال مسایل دوران بلوغ نوجوانان مسأله ای واقعی است که باید با روشی مناسب
و همکاری و درک خانواده طی شود ولی بیماری یا اعتیاد فردی جوان در خانواده مشکلی
است که روز به روز حادتر شده و ا گر حل نشود عالوه بر فرد مبتال همه را درگیر می سازد .گاه
بی توجهی ما به مســأله ها آن ها را به مشــکل تبدیل می کند .به عنوان نمونه ای ســاده؛
فــرض کنیــد وقتی پدر یا مادر خانواده پا به میانســالی می گذارد باید مراقب ســامت خود
باشــد و به صورت مرتب معاینات پزشــکی انجام دهد و یا از رژیم ســبک مناســبی در خورد
و خورا ک ،تحرک ،ورزش و ســایر امور زندگی برخوردار شــود حال ا گر چنین نشــد و شــخص
در اثر ازدیاد وزن و به هم ریختن تعادل در چربی و قند و ...بیمار یا خدای نخواسته دچار
حمله قلبی بشود دیگر مشکل به وجود آمده که مواجهه با آن نا گزیر و البته دشوارتر است.
ب) در مورد حل مسأله به این موارد توجه کنید:
مســائل و مشــکالت ممکن اســت از بیرون به ما تحمیل شــوند مانند بیماری یا
حادثه ،بیکار شــدن سرپرســت خانواده در اثر ورشکســتگی کارخانــه ای که در آن
کار می کند و یا از دســت دادن یکی از اعضای خانواده .گاه هم ناشــی از تصمیم
های خود ما و اشــتباهات و کوتاهی اند مانند تصادف رانندگی ،از دســت دادن
ســرمایه در اثر ریســک نادرســت مالی ،گرفتاری در اعتیاد یا سوء مصرف مواد و...
در هر دو صورت هنگامی که به مسأله ای بر می خوریم و تصمیم به حل آن یا دست
کــم کنــار آمــدن با آن به بهترین شــکل ممکــن داریم ،دیگــر نباید خود یــا دیگران را
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مــورد ســرزنش یــا تحقیر قرار دهیــم حتی در مورد مشــکالتی که خود ما مســبب آن
هســتیم بایــد بپذیریم که انســان هــا کامل نیســتند و امکان خطا بــرای همه ی ما
وجــود دارد امــا با روش درســت و آینده نگری باید از تکرار خطاها جلوگیری نماییم.
کسانی که دائم خود را برای اشتباه مورد سرزنش قرار می دهند و همیشه احساس
شرمندگی دارند از عزت نفس و اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و همیشه آماده
اند تا از راه هایی نا مناسب مانند اعتیاد این شرمندگی و ضعف ها را جبران نمایند.
عده ای هم با مطرح کردن مســائل و دالیلی چون بخت و اقبال بد یا چشــم زخم و
کینه ی دیگران از بار مسئولیت های خود شانه خالی می کنند .برای حل مسائل
ً
و مشکالت باید آن ها را همان گونه که واقعا هستند در برابر خود قرار دهیم.
مســأله و یا مشــکل پیش آمده را برای خود تعریف کنید .گاه ما در بررســی مســائل
نــکات نامرتبــط را بــه اصــل مســأله ربــط مــی دهیــم و آن را پیچیــده تــر مــی ســازیم
و ذهــن خــود مــان از آن هیوالیــی درســت مــی کنیــم کــه شکســت ناپذیــر اســت .یا
ً
ایــن کــه دربــاره ی احتمــاالت پیش رو بدتریــن را در نظر می گیریم .مثــا وقتی برای
درد معــده بــه پزشــک مراجعه می کنیم و او دســتور به انجام آزمایش یا ســونوگرافی
و آندوســکوپی مــی دهــد بدتریــن احتمــال ماننــد ســرطان بدخیــم بــه ذهنمــان
می رسد و از ترس این که مبادا حدس ما درست باشد انجام آزمایش را پشت گوش
می اندازیم.

احتماالت گونا گون هم بیندیشــیم و دچار بدبینی بیمارگونه نشــویم .از دیگر ســو
خوش بینی بیش از اندازه و امید واهی دادن هم خوب نیســت (مثل معروف ان
شــاءا ...که گربه اســت!!!) در شــرایط فوق رفتار مناسب اینچنین است؛ من درد
معده و مشکل گوارش دارم و برای تشخیص و درمان باید به پزشک و آزمایشگاه
مناسب مراجعه کنم و مراحل درمان علمی را  -هرچه باشد تا رسیدن به سالمتی
 انجام دهم .به همین سادگی !نزدیک ترین فاصله ی بین دو نقطه ،خط مستقیم است .همه ی ما این قانون
ساده را می دانیم اما بسیاری از اوقات در مسائل و مشکالت زندگی آن را فراموش
مــی کنیــم .افراد واقع گرا در مواجهه با مســائل آن هــا را تجزیه و تحلیل کرده و به
اجزای ساده تر تبدیل می کنند اما گروهی مسأله ای ساده را با شاخ و برگ دادن
های اضافی به مشــکالت پیچیده تبدیل می کنند .به عنوان مثال در اختالفات
و بحث های خانوادگی می شــود به جای بزرگ کردن مســأله و ربط دادن حوادث
گذشته یا افراد دیگر در ماجرا نقطه ی اختالف را پیدا کرد و درباره ی آن صریح و
بدون خشم و هیاهو گفتگو کرد.
بعضی مســائل ممکن اســت با گذشــت زمان و به مرور کم رنگ شــده و در مسیر
ً
طبیعــی حــل شــود (مثــا بعضــی ناخوشــی هــا و رفتارهــای نامناســب نوجوانان و
جوانان در ســن بلوغ) اما بعضی مشــکالت ا گر چاره ای برایشــان نیندیشیم با گذر
ً
زمــان بدتــر و بدتــر می شــوند .مثــا ا گر بدهــی بانکی داریم و اقســاط ما بــه تعویق
افتــاده گــذر زمــان نه تنها این مشــکل را حــل نمی کند بلکه با احتســاب اقســاط
بعــدی و جرایــم بــزرگ تــر و بغرنــج تر می شــود .بایــد بتوانیم ایــن مســائل را از هم
تشخیص دهیم.
در مواجهــه با مشــکالت و مســائل ذهن خود را رها ســازید تا تمــام راه حل های
ممکن و عملی را بر شمارد .به این شیوه «بارش افکار» هم گفته می شود در ابتدا
و بــرای فهرســت نمــودن راه حلهــا زیاد هــم نیاز بــه ارزیابی و قضــاوت ندارید بلکه
فقط فهرســت را تهیه کنید ســپس در فضایی آرام و تا حد ممکن با مشــورت افراد
مناسب راه حل ها را ارزیابی نمایید.
اقدام به موقع و مؤثر پس از این که راه حلی را مؤثر یافتید اهمیت باالیی دارد.
ا گــر بــه ایــن جمع بندی رســیده اید که راه حل الــف را به کار گیریــد تعلل نکنید و
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البتــه مســئولیت انتخــاب و اشــتباهات احتمالی خــود را هم بپذیریــد و در هنگام
اقــدام درصــورت امــکان بازبینــی نماییــد کــه چنانچــه نتیجــه مطلوب به دســت
نیامده کجای کار اشکال دارد ...نا امید نشوید و دوباره اقدام کنید.
پی گیر و امیدوار باشــید امید بزرگ ترین ســرمایه ی انســان های با اراده اســت.
ا گــر کار را در میانــه رهــا کنیــد یــا بــه دیگــری وا گذارید و نظــارت نکنید چنــدان به
نتیجه امیدوار نباشــید بســیاری از نا کامی ها و مشــکالت ما ناشی از رها کردن کار
در میان راه است به قول موالنا:
عاقبت زان در برون آید سری
گفت پیغمبر که چون کوبی دری
عاقبت بینی توهم روی کسی
چون نشینی بر سر کوی کسی
(مثنوی معنوی دفتر دوم)

 )3تفکر خالق (تفکر جانبی)

ً
فکر کردن یعنی از چند مقدمه نتیجه ای درست بگیریم مثال:
برای رفت و برگشــت این مســافت ا گر از اتوبوس اســتفاده کنم روزی  1000تومان
هزینه می کنم و  1ساعت در راه خواهم بود.
ا گــر از تا کســی اســتفاده کنــم روزی  3000تومــان هزینه مــی کنم و  45دقیقــه در راه
هستم.
با قطار شهری  1000تومان هزینه می کنم و  45دقیقه در راه هستم.
در آمد من ماهی  850.000تومان است.
نتیجه :ا گر با مترو به ســرکار بروم زودتر می رســم و نســبت به تا کســی ماهی حدود
 50هزار تومان پس انداز کرده ام.
ً
ایــن فکرکــردن را فکــر کردن معمول یا عمودی می گوییم که معموال همه ما در
شــبانه روز از همیــن طریق مســائل زندگی خود را می گذرانیم امــا گونه ای دیگر از
فکر کردن هم وجود دارد که به آن تفکر خالق یا جانبی می گویند .در این شــیوه
ما تالش می کنیم عالوه بر واقعیات موجود و عادی به مسأله ها از زوایای مختلف
و با اضافه کردن امکانات جدید بنگریم به عنوان مثال در مورد باال.
در شهرک مسکونی نزدیک کارگاه اجاره خانه  30درصد ارزان تر است.
نتیجــه :خانــه را در همان شــهرک اجــاره می کنم و این طور هــم روزی  1000تومان
خرج ایاب و ذهاب را پس انداز می کنم ،هم از هزینه ی مسکن  30درصد کاسته

 )4خود آ گاهی هیجانی و مدیریت هیجانات

همه ی ما درطول شبانه روز هیجان های متفاوتی را تجربه می کنیم که ممکن است
لذت بخش و خوشایند باشند مانند شادی.
ً
معمــوال هنگامــی کــه اطرافیــان به ما توجه می کننــد ،مراقب ما هســتند و به ما اهمیت
می دهند «شــاد» می شــویم مثل لحظات مســافرت با خانواده یا زمانی که به هدف های
مطلــوب خــود می رســیم مانند خانه دارشــدن بعــد از مدت ها اجاره نشــینی یــا در هنگام
نوجوانی و جوانی وقتی که مهارت یا ورزشی را می آموزیم احساس هیجان شادی را داریم.
ً
از دیگر هیجان های خوشایند «عالقه» است؛ ما معموال به افراد و اموری که زندگی ما
را مطلوب تر و متنوع تر می سازند عالقه داریم مانند همسر و فرزندان ،دوستان و بستگان
کــه در کنــار ایشــان احســاس آرامــش و امنیــت خاطر داریــم .ممکن اســت بــه ورزش یا هنر
خاصی عالقه مند باشیم.
در کنار هیجانات مثبت و خوشــایند بعضی هیجان ها هم ناخوشــایند و آزار دهنده اند
مانند ترس ،اندوه و خشــم .البته این گونه هیجانات با وجود ناخوشــایندی در بســیاری از
موارد گریز ناپذیر و حتی برای حفظ حیات ضروری اند.
هنــگام بیمــاری یــا احســاس خطــر و یــا اتفــاق هایــی کــه انتظارشــان را نداریــم دچــار
ً
تــرس مــی شــویم .از دســت دادن معمــوال موجــب غــم و انــدوه مــی شــود؛ از دســت دادن
فرصت ها ،ســامت ،عزیزان و آشــنایان .اتفاقاتی مانند احســاس مورد ظلم یا توهین قرار
گرفتن ما را خشمگین می کند یا هنگامی که مورد بی توجهی ،عدم اطمینان یا بدقولی قرار
می گیریم.
خودآ گاهی هیجانی به معنای داشــتن توان شناســایی هیجاناتی مانند شــادی ،عالقه،
تــرس ،خشــم و انــدوه اســت که در لحظــات گونا گــون تجربه مــی کنیم و تشــخیص تفاوت
ایــن هیجــان ها بــا همدیگر .باید بتوانیم درک و پیش بینی کنیــم هر یک از این حاالت در
چه زمان هایی با چه رخ دادهایی و در رویارویی با چه کســانی به ما دســت می دهند .در
محیط کار به ویژه کنترل خشــم در موارد حســاس و یا دربر خورد با مشــکالت بین فردی از
مواردی است که بسیار اهمیت دارد.
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می شود و هم زمان کمتری را در راه می گذرانم.
ایــن مثالــی ســاده بــود از ایــن که چطور مــی توان بــه موضوعی کلی تر نگریســت و
عامل جدیدی را وارد ساخت.
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فــرد بایــد بتوانــد هیجــان هــای مثبــت  -شــادی و عالقــه  -را در همــان زمــان از خود به
شیوهی مناسب بروز دهد و از زندگی فردی و اجتماعی خود لذت ببرد.
جمــع شــدن هیجــان های منفــی مثل غم ،خشــم و تــرس می توانــد نردبان
رسیدن به رفتارهای نادرست مانند اعتیاد باشد.

آورده باشید که؛ «نمی دانم چه حالی دارم ؟» (ساده تر؛ نمی دونم چمه؟!) پس نمی دانند که
چه رفتاری نشــان دهند گاه برای فرار از هیجان منفی و ایجاد حس و حال هیجان خوشــایند
ً
ممکن است به بیراهه هایی چون اعتیاد پناه برند تا موقتا حال بد خود را کنار بزنند و حالشان
خوب شــود اما نمی دانند با تکرار و افزایش این کار به لحاظ روانی و جســمی به «مواد» عادت
می کنند و دچار وابســتگی می شــوند .در بیشــتر موارد از حال بد به حال خوب رفتن راه های
ً
ساده تر و کم هزینه تری دارد .گاه هم باید رفتار هایی را بروز دهیم مثال ا گر برای از دست دادن
عزیزی دچار اندوه هستیم اشکالی ندارد که گریه کنیم و یا خشم و ترس تا اندازه ای طبیعی است
و ا گر فکر می کنیم میزان عصبانیت یا اضطراب و ترس ما بیش از حد است و زندگی ما را مختل
می کند به روان شناس و مشاور مراجعه کنیم تا به ما در این زمینه کمک کند.
عده ای بر این باور نادرست اند که مراجعه به روان شناس یا روان پزشک برای
بهبود ســامت روانی نشــانه ی جنون یا روان پریشی است در صورتی که به عکس
افراد نرمال و به هنجار برای بهتر شدن رفتار ها و رفع خطرات احتمالی در سالمت
روان خــود همــان طور که به پزشــک جســم مراجعه می کنند تا معاینات ســامت
را انجــام دهنــد ،نــزد روان شــناس هم می روند تــا در رفتار بهتر با خــود و دیگران و
حفظ تعادل به ایشان کمک کند و افراد دارای روان پریشی یا مشکالت حاد روانی
از رفتن به مرا کز درمان به اختیار خود پرهیز می کنند.
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 )5ابراز وجود (جرأت ورزی):

وقتی می گویم «من وجود دارم» یعنی من موجود مســتقلی هســتم که افکار ،احساس،
اصــول ،باورهــا ،خلقیات ،ســلیقه و ارزش های مخصوص به خــودم دارم ازاعتقادات دینی
و ارزش های اخالقی گرفته تا عالقه به غذایی خاص یا دوست داشتن فالن تیم ورزشی.
ً
بعضی احساسات ما هم بسیار شخصی است مثال از بعضی کلمات خوشمان نمی آید یا
غذای خاصی را دوســت نداریم و یکی را خیلی دوســت داریم .مسافرت به بعضی شهرها را
دوست داریم و بعضی را نه .تفریحات و شادی های مجاز و حالل زندگی را به روش و سبک
خودمان انجام می دهیم .کارهایی را دوســت نداریم انجام بدهیم رابطه با بعضی افراد را
نمی پسندیم و بعضی را بیشتر از بقیه می پسندیم .حق همه ی ماست که بر اساس وجود
خــود و ویژگــی های شــخصیتی مان بــا دنیای اطــراف و دیگران مواجه شــویم هر چند این
حــق را بایــد به دیگران هم بدهیم .به همین خاطر اســت که بایــد در خانواده ،محیط کار،
جامعــه و هــر گــروه دیگری همه ی افراد بتوانند خود را همراه با تمایالت و افکار و احســاس
شخصی شان بروز دهند و ازین بابت نترسند.

درخواست از دیگران است به شکلی که به «حق» خود برسد بدون آن که «حق» دیگران را
زیر پا گذارد و از روش های آسیب زا برای گرفتن حق (مانند استفاده از واسطه ،باج گیری
هیجانی ،بیان غیر مستقیم و )...استفاده نکند.
در موقعیــت هایــی کــه دیگــران از مــا خواســته ای ناحــق دارنــد و یــا مــا را در موقعیتــی
از «رودربایســتی» قــرار مــی دهنــد تــا کاری را انجــام دهیــم که مایل نیســتیم بایــد بتوانیم
مسئوالنه و با شهامت ،جدی و محکم « نه» بگوییم تا خود ،خانواده و اجتماع را از آسیب
اعتیاد دور نگهداریم.

گاهی یک نه گفتن یعنی آری به زندگی.

بــه طــور خالصــه وجود مــا هنگامی که بــا دیگــران در ارتباطیم از فکر ،احســاس ،باورها
و خواســته هــا تشــکیل شــده و ما بایــد بتوانیم این چهار جــزء وجود خود را ابــراز کنیم و در
ایــن میــان انصــاف را هــم در برابــر دیگران رعایــت نماییم و به واســطه ی ابــراز وجود خود،
موجودیت دیگران را زیر پا نگذاریم.
راه هــای ابــراز وجود انســان هــا گونا گون اند؛ هم مثبــت و هم منفی ،گاه بــرای دیگران
آسیب زا و گاه سود مند به حال دیگران و جامعه .با تمرین و خود آ گاهی باید رفتارهای
منفــی ابــراز وجــود مانند درگیری ،زورگویــی ،قهر ،التماس ،غــر زدن و ...را بکاهیم و به طور
ســالم وجــود خــود را ابرازکنیــم .هنگامــی کــه نمــی توانیم ابراز وجود ســالم داشــته باشــیم
احســاس های نامطلوبی چون خشــم یا اندوه یا حقارت و پوچی به ســراغ ما می آید و ا گر
برای خاموش کردن این احســاس ناخوشــایند به دنبال راه های ســریع و میان بر بگردیم
ممکن اســت به مصرف آرام بخش بدون تجویز متخصص یا مواد مخدر روی آوریم که آغاز
نابودی است.
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 )6احترام به خود:

باید همواره آ گاه باشم هرکس به واسطه انسان بودن فار غ از شغل ،تحصیالت و طبقه
اجتماعــی ارزشــمند و قابــل احتــرام اســت از جمله خــود «من» بایــد برای خــودم احترام و
ارزش انسانی قایل شوم و از رفتار هایی که به انسجام شخصیت و سالمت روان من آسیب
می رساند پرهیز کنم.
کســانی کــه بــرای خود ارزش و جایگاه انســانی قایــل اند به دیگران نیز از چشــم حرمت
و انســانیت مــی نگرنــد و هیچ کس را مــورد تحقیر و توهین قرار نمی دهنــد .حتی انجام کار
اشــتباه و لغــزش هــای عادی زندگی  -هرچنــد باید از آن ها پیشــگیری نماییم  -به معنای
از بیــن رفتن گوهر انســانیت نیســت .خداوند بخشــنده و مهربان نیز در توبــه و رحمت را بر
بنــدگان خــود باز گذاشــته و نــا امیدی را بدترین گنــاه می داند .پس ما هم ا گــر گاه از رفتار
و گفتار خود شرمساریم باید خودمان را ببخشیم و سعی در جبران اشتباه داشته باشیم.

 )7هم دلی:

توانایی همدلی مناســب و بهنگام با دیگران به شــکلی که تا حد امکان بتوانیم خود را
بــه جــای دیگــران تصور کنیم و جهــان و رخ دادها را از دید «دیگری» ببینیم و احســاس او
را بدون قضاوت درک کنیم .وقتی نتوانیم همدلی مناســبی با دیگران داشــته باشیم به دو
علت ممکن است به اعتیاد روی آوریم؛ یکی سرزنش خود که چرا دیگران را رنجاندم و دیگری
از دست دادن حمایت و محبت دیگران و سر انجام تنها شدن و پناه بردن به اعتیاد.

آن ها را درک کنیم و ا گر می توانیم با گفتار و رفتار مؤثر به ایشان کمک کنیم.

 )8ارتباط مؤثر:

انســان هــا بیش ازســایر جانداران نیازمنــد ارتباط بــا همنوعان خود هســتند و از تفاوت
های اساســی ایشــان با دیگر حیوانات اجتماعی بودن اســت .همین نوع از ارتباط و کمک
بــه یکدیگر نســل انســان را ازخطــر انقراض نجات داده اســت .مــا نیازداریم توســط دیگران
دیده شــویم ،مورد توجه قرار گیریم بگوییم و بشــنویم و مخاطبمان هم با ما ســخن بگوید
و از ما بشنود.
ما باید بتوانیم با دیگر انســان ها رابطه ی مناســب در چهارچوب خانواده ،دوستی و یا
محیط کار برقرار سازیم .از روش ها و رفتار های مناسبی برای برقرار ماندن و ادامه ی این
رابطه استفاده کنیم و در صورت لزوم بتوانیم در زمان مناسب و به شکل مناسب و کم ضرر
به رابطه پایان دهیم .ارتباط مؤثر مانند نگاه داشتن طنابی از دو طرف است که ا گر هریک
از طرفین نیروی خود را کم یا زیاد کند بر دیگری و بر طناب اثر می گذارد.
مشاهدات و مطالعات نشان می دهند که افراد دارای روابط سالم و مناسب کمتر دچار
اعتیاد می شوند از دیگر سو چنانکه پیش تر هم اشاره شد یکی از دالیل گرایش به مواد و
اعتیاد هم روابط نامناسب است .حفظ رابطه ی محترمانه با افراد در محیط کار و دانستن
حدود روابط در عین صمیمیت و تشــخیص این که با چه کســانی صمیمی شــویم و با چه
کسانی فاصله ی ایمن را حفظ کنیم بسیار اهمیت دارد.

 )9مسئولیت اجتماعی:

هریــک از مــا در اجتمــاع بــه عنــوان پدر ،مــادر ،فرزند ،کارگــر ،کارمند ،مدیــر و ...نقش یا
نقشهــای اجتماعــی بــر عهده داریم و باید مســئولیت هــای نقش خود را بــه عهده گرفته
و رفتــار خــود را بــا این نقش ها هماهنگ ســازیم و اصــول خاصی را رعایــت کنیم به عنوان
مثــال پــدر خانــواده باید مراقب گفتار و رفتار خود در محیط خانواده باشــد .یا شــخصی که
سرپرســت دیگر کارگران اســت نمــی تواند در کار های خود بی توجهــی ،بی تفاوتی ،اهمال
و کمکاری داشته باشد.
در محیطهــای صنعتــی افــراد دارای مســئولیت اجتماعــی مشــکالت و نامالیمــات و
ســختی های زندگی و حتی محیط کار را متحمل می شــوند اما تالش می کنند محصوالتی
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 50کــه بــه دســت ایشــان تولیــد مــی شــود در نهایــت کیفیــت باشــد و تــا آن جــا کــه بتواننــد
نمــی گذارنــد مشــکالت بر تعهدات کاری ایشــان اثربگــذارد .یا ا گر در محیط بیــرون از خانه
دچــار مشــکالتی هســتند تــاش دارنــد در رفتــار بــا همســر و فرزنــدان خــود تــا حــد ممکــن
مشکالتشان را اثر ندهند.
اعتیــاد بســیار بــه جایــگاه و مســئولیت هــای اجتماعــی افراد آســیب وارد مــی کنند که
جبران آن گاهی اوقات بســیار بســیار مشــکل اســت .هرچند راه بازگشــت ،درمان و جبران
برای افراد دارای سابقه ی اعتیاد باید باز باشد و البته در شرایط امروز جامعه ما تا حدودی
ایــن گونــه اســت ولی چــه بهتر که از ابتدا خود مشــکالت در افتــادن در ایــن دام را از لحاظ
اجتماعی بدانیم و مراقب باشیم که کار به درمان و جبران نکشد.

 )10پذیرش واقعیت:

زندگی هریک از ما از واقعیت های خوشــایند و ناخوشــایندی تشکیل شده مثل خاطرات
تلخ گذشته ،مشکل داشتن با نزدیک ترین افراد زندگی ،ناتوانی در کنار گذاشتن عادت ها
و افــکار تکــراری قدیمی که باید آن ها را تشــخیص داده و بپذیریــم و ا گر توان و امکان تغییر
برخــی از آن هــا را داریــم از راه منطقی بدون دلیل تراشــی و یا اســتفاده از راه های نادرســت
بــا آن هــا روبرو شــویم .پناه بردن به روش هایی مانند اعتیاد بــرای فرار از واقعیت های تلخ
تنها براین تلخی ها می افزاید.
برای کنار آمدن با این واقعیت ها راه های بســیاری وجود دارد که به نظر می رســد یکی
از کوتــاه تریــن و میانبــر تریــن راه هــا روی آوردن بــه اعتیاد و فراموشــی موقت باشــد .به یاد
داشــته باشــیم این خطرنا ک ترین و گاهی دم دســت ترین راه از آن جا که با چاشــنی لذت
غیر واقعی همراه است خیلی زود ما را گرفتار می کند.

انعطاف پذیری یعنی:
کنار آمدن با مشکالت بدون شکستن و از بین رفتن

گاهــی مجبور می شــویم در جایی کار کنیم که دوســت نداریم یا بــا افرادی کار کنیم که
ناآشــنا هســتند و به آن ها بی عالقه ایم فرد باید آماده باشــد به اختیار خود رفتار ،عادات و
نگرش هایش را تغییر دهد تا مشکالت کمتری با دیگران و جامعه داشته باشد .ا گر چنین
مهارتــی در افــراد ضعیف باشــد موجب مــی گردد که نتواننــد در هنگام تغییرات انســجام و
مقاومت خود را حفظ کنند و در برابر مشکالت وا کنش مناسب نشان دهند.

چگونه وابستگی متقابل (هم وابستگی) در خانواده یکی از علل گرایش
به اعتیاد است؟

مــی خواهیــم بــه موضوعــی بپردازیم که شــاید برای بســیاری از شــما عجیــب و غیر قابل
پذیــرش باشــد امــا یکــی از مهمتریــن علت هــای گرایــش به اعتیــاد در خانــواده هــا به این
موضوع بستگی دارد.
در بســیاری از خانواده ها نوع رابطه به گونه ای اســت که والدین  -به ویژه مادر  -خود
را بــه طــور کامــل وقــف فرزندان و همســر مــی کند .به خواســته هــای خود فکر نمــی کند و
سعی دارد تحت هر شرایطی و به هر قیمتی آن ها را از خود راضی نگه دارد حتی با برآوردن
خواسته های نادرست و زیاده خواهی ها .مادری که چند ساعت برای تهیه ی غذا تالش
کرده با کوچک ترین ایراد فرزندان احساس شرم می کند و بالفاصله به آشپزخانه می رود تا
برای دردانه اش نیم رو بپزد که گرسنه نماند! پدری که با وجود مشقت کار بعد از تعطیلی
از کار روزانــه بــا موتــور ســیکلت یا خودرو میان شــلوغی خیابان ها مسافرکشــی می کند تا
قسط خرید گوشی هوشمند  -نه چندان ضروری  -فرزند نوجوانش را که خانواده را تهدید
به ترک تحصیل نموده ،تهیه کند ! مادری که از خرجی خانه می زند تا یواشکی پول تفریح
ســالم یا ناســالم پســرش را در جیبش بچپاند! همســری که توهین و تحقیر و خشــونت را از
شوهرش تحمل کرده و هیچ اقدامی نمی کند! مردی که کم محلی و بی توجهی همسر
را می بیند ولی باز از او نمی خواهد تا رفتارش را تغییر دهد و ...همه ی این رفتار ها ریشه
در همین نوع از وابســتگی دارد که ممکن اســت در افراد یا خانواده های گونا گون به شکل
ضعیف یا قوی وجود داشته باشند.
وابســتگی متقابل به این معناســت که شــخصی با حمایت و یاری رسانی غیر سازنده به
افــرادی کــه دارای رفتارهــای نادرســت ،اختــاالت روانی ،بدرفتــاری یا عدم تعــادل و حتی
اعتیاد هستند می خواهد برای خود و زندگی اش آرامش و معنایی بیابد غافل از آن که این
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ً
 52رفتار ها مشــکالت خود وی و افرادی را که مورد حمایت قرار داده بیشــتر می کنند .معموال
افرادی که در دوران کودکی از امنیت خاطر مناسبی برخوردار نشده اند و دچار خأل عاطفی
اند و برای جبران این خأل در زندگی خود به گونه ای از حمایت دیگران که جنبه ی افراطی
دارد روی مــی آورنــد .جالــب این جاســت که این افراد هیــچ گاه از کارهای خود راضی نمی
شوند و همیشه احساس بدهکاری و گناه با ایشان است .این سرخوردگی ها هم می تواند
مسبب اعتیاد خود فرد شود و هم در نهایت به اعتیاد فرزندان دامن زند .این افراد همیشه
حس می کنند که روی تردمیل حرکت می کنند و از نقطه ی ا کنون خود راضی نیستند از نظر
آن ها تالش هایشان هیچ نتیجه ای نداشته و در نهایت همه با قدرناشناسی او را ترک کرده
اند .پس به رفتار های غیر مسئوالنه مانند پرخوری ،خرید های بی جا ،اعتیاد و غرق شدن
در کار ،اهمال و تنبلی و ...روی می آورند.
افراد هم وابسته هیچ تعریف و درکی از خود ندارند و دیگران برای ایشان منبع
احترام ،هویت و ارزش و خوشبختی اند.
توجــه بــه دیگــران در ایشــان گاه بــه صــورت مهرطلبــی و گدایــی محبــت به هر
قیمتی خود را نشان می دهد و گاه با رفتار های سلطه گرانه و کنترل کردن های
بیهوده کســانی که به آن ها احســاس عالقه و وابستگی دارند .سلطه و کنترلی که
پشت نقاب خیرخواهی و کمک پنهان شده است.
این افراد در روابط بین فردی دست به هرکاری می زنند تا به رابطه ای دست
یابنــد و در حیــن آن بیشــتر غرق در این رؤیا هســتند که دوســت دارنــد این رابطه
چگونه باشــد تا درک این که واقعیت چگونه اســت و در بدترین شــرایط حاضر به
کاستن یا قطع رابطه ای نیستند.
هــم وابســته هــا «نــه» نمی گویند .از نظــر آن ها هیچ چیز برای به دســت آوردن
رضایــت دیگــران گــران ،غیــر ممکــن ،دشــوار یــا دردنا ک نیســت و درک درســتی از
مسئولیتشان در برابر خود ندارند.
این افراد هم دلی نمیکنند بلکه بیشتر اهل دل سوزیهای آسیب زا و کمک های
غیر ضروری و مخرب اند.
کمــک خواســتن از دیگــران بــرای ایــن افراد ننگ اســت و هنگامی که کســی به
ایشــان کمــک کنــد ناراحــت مــی شــوند .در اتفاقات کــه بین ایشــان و دیگــر افراد
رخ میدهــد بیشــتر تقصیر و شــرمندگی را بــه عهده می گیرند و حتــی برای جبران
اشتباهات دیگران هم احساس وظیفه میکنند.

چگونه می توان با این پدیده در خانواده مقابله نمود؟

پدیــده ی وابســتگی متقابــل در خانــواده هــای ایرانــی بســیار شــایع و البتــه میــزان آن
متفاوت اســت .ســنت هــا ،باورها و رفتارهای فردی و جمعی نادرســت در طــول زمان این
گونه وابســتگی را نســل به نســل انتقال داده و ا کنون با توجه به پیچیده تر شــدن زندگی و
نیازها تبدیل به بحران بزرگی در بسیاری از خانواده ها گشته است .طبیعی است مشکلی
کــه ســال ها و نســل هــا در میان افراد جامعه ریشــه دوانده یک شــبه و با چنــد توصیه حل
نمــی شــود اما برای کاهش اثرات آن و دســت کم جلوگیری از رشــد بیشــتر بــه ویژه در بین
نسل آینده این نکات قابل توجه اند:
توجــه و تمرکــز را از دیگران به خود معطوف ســازید .این بــه معنای خودخواهی
و خودبینی نیســت بلکه ا گر شــما به خودتان بی توجه باشــید نخواهید توانســت
برای دیگران هم قدم مناسبی بردارید.
کمتر درباره ی دیگران قضاوت کنید و نگران قضاوت های دیگران (حرف مردم)
نباشید.
بــه افــرادی کــه در میــان عزیزان شــما دچار مســایلی چــون اعتیاد یــا رفتار های
آسیب زا هستند در مسیر درست مورد کمک و حمایت قرار دهید مانند درمان یا
مشاوره ی حرفه ای نه با دل سوزی های بی جا.
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 54چگونــه از چــک لیســت خــود ارزیابــی مهارتهــای پیشــگیری از اعتیاد
درخانواده استفاده کنیم؟
این فهرست به منظور ارزیابی خانواده در زمینه توانایی پیشگیری از مصرف مواد مخدر
طراحی شــده اســت .به هر راهکار می توانید از  1تا  20امتیاز دهید و ســپس جمع امتیازات
داده شــده را حســاب نمایید؛ امتیاز زیر  60به معنی هشــدار 60 ،تا  80نیاز به تالش بیشــتر
و  80بــه بــاال قابل تقدیر اســت .امتیازدهی این چک لیســت به صــورت خانوادگی و تعیین
میانگین آن ارزیابی و قضاوت صحیح تری برای خانواده فراهم می کند .

گزاره های مرتبط به توانایی خانواده در پیشگیری از مصرف مواد
مخدر
.1به میزان دانش خانواده خود در مورد علل و پیامدهای اعتیاد چه
امتیازی میدهید؟
.2به میزان مهارت اعضای خانواده در رویارویی با مشکالت در محیط
خانه چه امتیازی میدهید؟
.3به میزان مهارت خود در برنامه ریزی خانوادگی و اجرای آن چند امتیاز
میدهید؟
.4به میزان مهارت های فرزندپروری همسران چه امتیازی میدهید؟
.5به میزان مهارت های زندگی اعضای خانواده چه امتیازی میدهید؟
مجموع امتیازات
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Abstract:
After studying the epidemiology of work addiction and
Technology in 1393 (2014) found that comprehensive action to
addiction prevention in the workplace is necessary. This guide
is part of the plan approved by the Headquarters for Combating
Narcotics Department of Cooperatives, Labor and Social
Welfare on the side of the guides for workers and employers
more effective to prevent addiction in the workplace through
awareness to the families of workers are created.
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