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جامعه پاک

آرمان ما الهی، انسانی و ملی است - نجات معتاد
عزت نفس و اعتماد بنفس و خود شکوفايی.

درس هفتم : قاطع بودن و جرات آموزي.
درس هشتم : نحوه هدايت و راهبري فشارهاي زندگي 

بدون استفاده از موادمخدر و يا مشروبات الکلي.
درس نهم : كاهش رفتار هاي خشونت آميز.

درس دهم : مبارزه با تاثير جاذبه ها و تبليغات اشاعه 
مصرف موادمخدر، خشونت و فرهنگ ناسالم.

رفتارهاي  مورد  در  تصميم گيري  يازدهم:  درس 
خطرناك.

جايگزيني هاي  به  گفتن  آري   : دوازدهم  درس 
مثبت مانند ورزش و فعاليت هاي هنري، فرهنگي و 

اجتماعي.
درس سيزدهم: الگوبرداري مثبت، ساختن الگوهاي 

مناسب براي خود.
بودن،  مقاوم  و  پايداري  متانت،  چهاردهم:  درس 

خويشتن داری، رفتارهای معنوی

3 - مواظب تعارض و دوگانگي بين صحبت ها و رفتار 
خود باشيد.

4 - مطمئن شويد فرزند شما ارزش هاي خانوادگي را 
به درستي درك كرده است.

5 - دقيق و جزيي نگر باشيد.
6 - با ثبات و پايدار باشيد.

7 - منطقي، امين و قابل باور باشيد.
8 - از واقعيت ها آگاه باشيد.

درس هايي كه والدين بايد در باره فرزندان خود 
بدانند

درس اول: درك اهميت سالمت و بهداشت خانواده و 
ساختن خانه اي عاري از موادمخدر و مشروبات الکلي
درس دوم: درك و شناخت تاثيرات موادمخدر، مضر 

بودن مصرف هرگونه مواداعتيادآور
و   موادمخدر  مصرف  پيامدهاي  بررسي  سوم:  درس 

مشروبات الکلي.
مورد مصرف  در  غلط  باورهای  تغيير  درس چهارم: 

موادمخدر يا مشروبات الکلي در خوش باوران.
ارائه  و  و خنثی  مثبت  باورهای  تقويت  پنجم:  درس 
مواد،  مصرف  پيشنهاد  برابر  در  مقاومت  راهکارهاي 

روش و مهارت نه گفتن و تمرين آنها.
بردن  باال  و  روش هاي هويت بخشيدن  درس ششم: 
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فرزندان خود صحبت كرد. هر خانواده داراي توقعات 
و انتظارات رفتاري ويژه خود است كه،  اين انتظارات 
توسط اصول و حد و حدودهايي تعيين شده است. 
اين اصول و معيارها ارزش ها را در چارچوب خانواده 
مشخص و روشن مي كند. نوجواني كه با عزمي راسخ 
دوستاني  و  همساالن  جمع  در  كه  مي گيرد  تصميم 
مي كنند،  مصرف  موادمخدر  يا  الکلي  مشروبات  كه 
نه  قاطعانه  آنها  تعارف  به  پاسخ  در  و  نکند  شركت 
قانع  دليل  كه،  است  خاطر  اين  به  احتماال  بگويد، 
كننده و قويي براي مصرف نکردن و شركت نکردن 
بر  توجه  با  اين داليل  است.  داشته  را  آنها  در جمع 
ارزش هاي  مي شوند.  ساخته  ها  ارزش  نظام  اساس 
اجتماعي، خانوادگي،  فرهنگی،  معنوی و مذهبي به 
جوان، انگيزه، نيرو و دليلي براي اجتناب و امتناع و 
نه گفتن مي دهد و به او كمك مي كند تا  بر گفته خود 

وفادار و پايدار بماند.

چگونه رفتار كنيم:
1 - ارزش ها را واضح و با صراحت به فرزندان خود 

انتقال دهيد.
2 - رفتار و عملکرد خود را تحت نظر داشته باشيد 
و بدانيد چگونه رفتارهايی موجب رشد ارزش ها در 

فرزندتان مي شود.
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مشقت بار و... انداخته شود، هيچ كاري نکرده ايم جز 
تسليم و فرار، زيرا حفظ سالمتي و تندرستي خود و 
خانواده مقدم تر از هر چيز ديگر است و براي رسيدن 

به آن نبايد از هيچ كوششي دريغ كرد.
والدين بايد نقش خود را بعنوان يك واقعيت غير قابل 
اعتياد  از  فرزندان خود  پيشگيري  راستاي  در  انکار 
بپذيرند. ليکن اكثريت والدين به ندرت براي اين نقش 
مهم آموزش  مي بينند. مدارس، مساجد، باشگاه ها، 
جمعيت هاي گوناگون، رسانه هاي عمومي و مجريان 
قانون، همه و همه مي توانند نقش بسيار مؤثري در 
يك  هيچ  ليکن  باشند،  داشته  اعتياد  از  پيشگيري 

اهميت و ويژگي نقش خانواده و والدين را ندارند.
تربيت فرزند از مهم ترين وظايف والدين در سراسر 
طول زندگي است. تا چند دهه قبل والدين در نحوة 
امروز،  بزرگ  تهديد  دغدغه  خود  فرزندان  تربيت 
هم  شايد  و  نداشتند  را  مخدر  مواد  و  اعتياد  يعني 
ضروري  امري  آن  درباره  انديشيدن  و  تامل  به  نياز 
محسوب  نمي شد. اينك كه، اين پديده اسفناك زخم 
بر پيکره پاره اي از خانواده ها زده است، ديگر زمان 
ِكتمان اين واقعيت به پايان رسيده است و بجاي تامل 

و انديشيدن، ضرورت اقدام عملي و جدي است
به  خود  خانواده  در  می توان  مادر،  و  پدر  عنوان  به 
وسيله برقراري ارتباط قوي و توام با مهر و محبت با 

پيشگيری از اعتياد در خانواده

درس هايي كه والدين بايد در باره فرزندان خود بدانند

تربيت فرزند يكي از مهم ترين وظايف والدين در 
سراسر طول زندگي است

مقدمه:
از  كه  فراوانی  تجارب  به  توجه  با  كرده ايم،  ما سعي 
معتادين و خانواده آن بدست آورده ايم،  اين  تجارب 
را بشکل اطالعات مختصر و مفيد راجع به پيشگيري 

از اعتياد در خانواده مطرح كنيم.
پيشگيري از طريق آموزش و تالش براي انجام فعاليت 
مناسب در كمك به فرزنداني كه در معرض خطر ابتال 

هستند، امکان پذير است.
از  جلوگيري  سبب  تنها  نه  شيوه ها  اين  بکارگيري 
اعتياد، بلکه سبب جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي 
رواني،  اختالالت  از  بسياري  مانند،  فراواني  رواني  و 
رفتاري، پرخاشگري ، خيانت و خشونت هم مي گردد.
مشکل  داراي  خانواده  اعضاي  از  يکي  يا  فرزند  اگر 
مصرف يا سوء مصرف موادمخدر است و مشکل انکار 
گردد، اگر مصرف مشروبات الکلي در فرزندان ناديده 
گرفته شود، اگر بر واقعيت ها سرپوش گذارده شود. 
زندگي  اجتماعي،  مشکالت  گردن  بر  را  تقصير  اگر 
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