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بويژه در جوانان يكي از نگراني هاي جدي  مصرف مواد مخدر

 .والدين محسوب مي شود

بررسي ها نشان مي دهد آه درصد بااليي از مردم اعتياد و 
گرايش به مواد مخدر را مهمترين عامل تهديد آننده رفاه ، امنيت

  .اجتماعي و سالمت فرد مي دانند

جمعيتآشور ما به دليل شرايط خاص اجتماعي مانند جوان بودن 
و باال بودن آمار بيكاري و همچنين موقعيت جغرافيايي آه در 

پاآستان    آنار دو آشور اصلي تامين آننده مواد مخدر دنيا يعني
و افغانستان قرار دارد با مصرف مواد مخدر دست به گريبان 

  .است

جوانان به دليل داشتن ويژگي هايي همچون استقالل طلبي، 
معرضروي از همساالن، بيشتر در آنجكاوي، هيجان خواهي، پي

خطر مصرف مواد هستند و هدف اصلي توزيع آنندگان 
براين اساس مي توان گفت جوانان  .مواد قرار مي گيرند



جزء آسيب پذيرترين گروه هاي سني به حساب مي آيند، 
لذا بهترين راه حل مبارزه با مصرف مواد مخدر، 

  .پيشگري از اعتياد است

  رات و مضرات مواد مخدرضرورت آگاهي از خط

يكي از روش هاي مهم پيشگيري از اعتياد، آگاه بودن 
مردم از خطرات و مضرات مصرف مواد است اگر هر فرد
از تاثير مواد مخدر بر سالمت جسمي و رواني و آارآرد 
شغلي و اجتماعي خود و خانواده اش مطلع بوده و آن را 

. ر دست بزندباور داشته باشد آمتر ممكن است به اين آا
اما متاسفانه مشاهده مي شود آه بسياري از والدين 

خودشان هنوز اطالع آافي از انواع مواد و آسيب هاي 
  .جسمي و رواني آن بر روي افراد معتاد ندارند

  

به گفته حميد صرامي، مديرآل پيشگيري ستاد مبارزه با 
مواد مخدر آشورمان، از آنجا آه والدين خود به انواع 

و عاليم ناشي از مصرف آن بر روي فرد معتاد مواد 
اطالعات آافي ندارند، بنابراين شاهديم آه پس از سال ها 

از اعتياد فرزندانشان، به موضوع مصرف آنان پي مي 
  !!!برند

در عين حال، مصرف مواد مخدر نه تنها باعث مي شود 
آه فرد عوارض شديد جسمي و رواني را تحمل آند، بلكه 

تا وي توانايي ها و مهارت هاي طبيعي  موجب مي شود
مانند آارايي، استقالل، پرورش اعتماد به نفس و تصميم 

گيري را آه بايد در طي دوره تكامل تا بزرگسالي آسب 
بنابراين او پس از مدتي به جاي . آند، به دست نياورد

دست و پنجه نرم آردن با مشكالت زندگي و يادگرفتن 
تش مي آموزد آه چگونه از چگونگي حل مسائل و مشكال

مشكالت فرار آند و در نتيجه رشد تكامل استقالل و آسب 
  .مهارت هاي زندگي در او متوقف مي شود



عالوه براين والدين بايد آگاه باشند آه احتمال ابتالي 
  فرزندشان به اعتياد

  

مهمترين و اولين وظيفه والدين محافظت از فرزندانشان 
  .در قاچاق مواد مخدر است در مقابل اعتياد و دخالت

اما در اينجا بايد از والدين سئوال آرد آه آيا مي دانيد 
فرزند شما مواد مخدر مصرف مي آند يا خير؟ و آيا اطالع
داريد از طريق دوستان در معرض خطر مصرف يا توزيع 

  مواد مخدر

  

  نكته مورد توجه والدين

خدر نيز زمان آن رسيده به اين نكته بيانديشيم آه مواد م
ممكن است توسط فرزند ما مصرف شود و تنها منحصر 

به فرزند ديگران نيست، بنابراين به عنوان والدين قبل از 
هرچيز بايد خود را در حد ضرورت به اطالعات روز 

  .راجع به موادمخدر مسلح آنيد

بسياري از والدين اطالعات صحيح و آافي از مواد مخدر 
گفتگو راجع به آن با فرزند خود ندارند و بسياري نيز از 

  .هراس دارند آه اين اشكال اساسي و پايه اي است

  

  معاونت پرورشي و تربيت بدني                                         

  آارشناسي سالمت و پيشگيري                                          

  :منابع و ماخذ

 از انتشارات ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوريهفته نامه ايران پاك،          -

انتشارات پليس مبارزه با –آشنايي با روش هاي پيشگيري از مواد اعتياد آور          -
  اداره آموزش –موادمخدر ناجا 



 
 


