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مهمترین شاخصهاي بهداشت روانی افراد یک  استعمال مواد مخدر از مصرف سیگار و

زمینه بهداشت روانی دانش  همچنین اطالعات پژوهشی موجود در. شوندمی اجتماع محسوب

که ناآگاهی هستند سایل متعددي روبرو جوان امروزي بامشکالت وم نودهد کهآموزان نشان می

ریزیهاي فقدان برنامه بررسی عوامل وعلل زمینه ساز وآشکار کننده و از آنها، نداشتن مطالعه و

  .شداي خواهد پیامدهاي نگران کنندهباعث بلند مدت 

از  فن آوریهاي گوناگون و) تکنولوژي(پیشرفتهاي   رشد سریع و، با ازیک سو،امروزه نوجوانان

به همین دلیل است که .  این دوران مواجه هستنديهویژ) استرس(سوي دیگر با فشارهاي روانی 

ازاین رو . دانندمتخصصان علوم رفتاري دوران نوجوانی را دوران آسیب پذیري وخطر می محققان و

افزایش دانش درباره آنها از اهمیت بسیاري برخوردار  شناخت جامع فشارهاي روانی این دوره و

 اول نیازمند شناخت يهوهل ریزي واقدام پیشگیرانه دربرنامه است، زیرا هرنوع مداخله، طراحی و

  .داریم آن را اي است که قصد مقابله باکامل مسئله

 بین دانش کاهش سن شروع مصرف در افزایش میزان مصرف سیگار و با سالهاي اخیر در

عین حال ورود مواد مخدر  در تحصیلی و  فردي، اجتماعی ويهتبعات ویران کنند آموزان و

ین نوجوانان ومصرف سیگار ب محبوبیت آنها در صنعتی یا آزمایشگاهی جدیدي به بازار مصرف و

خاص  اولویتهاي جدي و به صورت یکی از وابستگی به آن را نزد دانش آموزان پیشگیري از در

  .مسئوالن قرار داده است برنامه ریزان و

شناخت وآگاهی ازوجود انواع مواد  رسد فرد فرد اعضاي جامعه باید ضمناینرو به نظر می از

توجه به نقش و جایگاه  با حفاظت کننده هریک را عوامل خطر و مخدر، خطرات مصرف آنها و

به همین . درمان آن برآیند پیشگیري و این مسئله و شغلی خود، درصدد مقابله با اجتماعی و

 آن در  برخورد بايه علل مصرف سیگار ونحويه جدیدي دربارحاوي اطالعات مطلب حاضرمنظور 

  .باشدهاي دانش آموزي میمحیط
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  : : سن نوجوانیسن نوجوانیي آنها باي آنها بارابطهرابطه  وو  مخدرمخدر  موادمواد  مصرف دخانیات ومصرف دخانیات و

شود که کودکان به عزت نفس ها و اعمال والدین موجب میرسد برخی نگرشبه نظر می

که عزت نفس خوبی دارند، فرزندان آنها نیز عزت دهد والدینی تحقیقات نشان می. خوبی برسند

هاي خود را آشکارا بر زبان آورند و این آنها تمایل دارند محدودیت. نفس خوبی خواهند داشت

عزت نفس تصوري است که یک فرد  .تر باشندتر و خالقدهد مستقلن اجازه میاامر به نوجوان

هاي خود داریم، ها و ویژگیها، شایستگیناییاحساسات و عقایدي که درباره توا. از خودش دارد

هاي خود ها و ضعفعزت نفس خوب داشتن یعنی از توانایی. کندعزت نفس ما را تعیین می

منظور این است که مسئولیت هاي . تر است پذیرفتنارزش آگاهی داشتن و خود را با آنچه با

هایی داشتن و خود پاسخ دادن، هدفخود را به عهده گرفتن، خود را تأیید کردن، به نیازهاي 

عزت نفس خوب، یکپارچگی شخصی و توجه دیگران را به . هایی را برگزیدنبراي نیل به آنها راه

  . آوردهمراه می

تواند سالمتی را به خطر اندازد یا موجب بروز استرس، ناراحتی و رفتارهاي عزت نفس پائین می

این رسد جوانان باید تالش شود، زیرا به نظر میبراي افزایش عزت نفس نو. ضداجتماعی شود

اي که نسبت به خود دید مثبت دارد، پسربچه شش ساله: ماندویژگی در طول زمان ثابت می

دهد که عزت به عالوه، تحقیقات متعدد نشان می. چند سال بعد نیز همین دید را خواهد داشت

بزهکاري، استفاده از موادمخدر و هاي یادگیري، هاي تحصیلی، دشوارينفس خوب از شکست

  . کندخودکشی جلوگیري می

  

  ::فرزندانفرزندانوالدین و عزت نفس والدین و عزت نفس 

شود که نوجوان به عزت نفس ها و اعمال والدین موجب میرسد برخی نگرشبه نظر می

دهد والدینی که عزت نفس خوبی دارند، فرزندان آنها نیز عزت تحقیقات نشان می. خوبی برسند

هاي خود را آشکارا بر زبان آورند و این آنها تمایل دارند محدودیت.  داشتنفس خوبی خواهند

همچنین این والدین، به حقوق و عقاید . تر باشندتر و خالقدهد مستقلامر به نوجوان اجازه می

. ها شرکت کنندگیريدهند که در برخی از تصمیمگذارند و به آنها اجازه مینوجوانان احترام می

ترها و همتایان ا عزت نفس باال آگاه هستند و معتقدند که والدین شان و سایر بزرگهاي ببچه

گذارند، به آنها شان آنها را همان گونه که هستند دوست دارند، به تصمیمات شان احترام می
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کنند به خاطر تسریع در پیشرفت شان است و نه دهند و انتقادي که از آنها میتوجه نشان می

دهند و از زندگی شان را به خوبی نشان میهایی اغلب قدرت و توانایینین بچهچ. ضعف آنها

  . برندلذت می

ها با والدین عوامل دیگري هم هستند که به رشد جدا از فضاي موجود در خانه و رابطه بچه

ترها و موفقیت مثل پذیرفته شدن از سوي دوستان و بزرگ. کندها کمک میعزت نفس در بچه

داشتن عزت نفس .  دیگري که براي آن شخص اهمیت دارديه، مدرسه یا هر حوزدر ورزش

همچنین ممکن است عزت نفس پائین منجر به . هاي گوناگونی داشته باشدتواند علتپائین می

هاي گوناگون مثل احساس شرمندگی، کمرویی و رفتارهاي ضداجتماعی مثل مصرف واکنش

برند عموماً در پذیرفتن خود و ز عزت نفس پائین رنج مینوجوانانی که ا. سیگار شود و مواد

کنند کنند و آرزو میآنها دائم خیال پردازي می. شوندشکل دادن هویت شان دچار مشکل می

با توجه به این پیامدهاي جدي و زیان آور، والدین باید بدانند که . که کاش کس دیگري بودند

از زمان تولد، والدین باید .  عزت نفس آنها بهبود یابدها کمک کنند تاتوانند به بچهچگونه می

در این صورت است که . محبت خود به فرزندان شان را به صورت عملی و کالمی نشان دهند

شوند چقدر اهمیت دارند و نزد کنند به این علت که متوجه میها احساس امنیت میبچه

ها کمک کنند تا با همساالن شان  به بچهعالوه بر آن، والدین باید. والدین خود محبوب هستند

پذیرفته شدن از سوي گروه، سازگار شدن با آن و . بجوشند و در کارهاي گروهی شرکت کنند

دهد و از این رو عزت نفس آنها ها احساس تعلق میداشتن روابط سالم با همساالن شان، به بچه

ه فرزندان خود را ستایش و از آنها والدین باید بدون افراط کردن، هموار. دهدرا افزایش می

ها به دهد چون بچهالبته افراط در تعریف و ستایش، نتیجه عکس می. تعریف و تمجید کنند

مؤثرتر از ستایش صرف، ارزیابی . کنندراحتی مصنوعی و غیرواقعی بودن آن را درك می

ال خیلی مفید و براي مث. دهندهایی است که آنها انجام میهاي فرزندان و تالشموفقیت

آفرین، شما واقعاً «: اي که در امتحان پذیرفته شده بگوییمسودمند واقع خواهد شد اگر به بچه

هاي زیادي دانم که ساعتمن می .لیاقت قبول شدن را داشتی چون که خیلی زحمت کشیدي

ید والدین نبا» .من از موفقیت تو خیلی خوشحالم. به جاي تماشاي تلویزیون مطالعه کردي

ها را ستایش و از آنها قدردانی و تشکر کنند بلکه در صورت امکان، بهتر است صرفاً بچه

هاي الزم را براي متأسفانه همه والدین مهارت. خودشان را در عالیق فرزندان شان درگیر کنند

ها و آنها را با همساالن شان برچسب زدن به بچه. افزایش عزت نفس فرزندان شان ندارند
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کنند والدین باید بدانند فرزندان شان در خأل رشد نمی.  کردن سودمند واقع نخواهد شدمقایسه

هاي خود را توسعه هاي موفقیت را یاد دهند و به آنها کمک کنند تا مهارتو باید به آنها راه

شود فرزندان به لحاظ سالمت روانی افراد احساس محبت و مورد توجه بودن موجب می. دهند

هاي نوجوانی که آنها به دنبال شکل دادن هویت بویژه در سال.  بیایند و موفق شوندسالمی بار

  .خودشان و خواهان استقالل هستند این امر بسیار اهمیت می یابد

سنین نوجوانی براي این گروه اجتماعی سن تجربه کردن و شکل دادن شخصیت فردي 

باشد که یند شامل خطر پذیري میبخشی ازاین فرا گیري هویت وباشد وهمچنین سن شکلمی

هاي تجربه انگیزه. مخدر باشد مواد دخانی و استفاده از تواند شامل رانندگی خطرناك ومی

باشد، به عبارت دیگر براساس رویکرد رشد مخدر بسیار متفاوت می کردن مصرف مواد دخانی و

 جمله عوامل فردي از. دمصرف مواد مخدر دخالت دارن یابنده، عواملی در استعمال دخانیات و

) قوانین والدین، گروه همساالن، جامعه، مدرسه و( ، عوامل بین فردي)شخصیتی وراثت و(

  ). تبلیغات و نوع برخورد قانونی بانوجوانان دانش آموز(وعوامل محیطی 

  تا14 مصرف دخانیات ومصرف مواد غیر قانونی درسنین يهبراساس تحقیقات اولین تجرب

باشد، رخ داده است پس الزم است باتوجه به عوامل ارثی که،  نوجوانی میيهدور سالگی که 18

عوامل شخصیتی   مصرف خواهد شد ويهافراد باعث ادام خیلی از مصرف یکبار مواد مخدر در

  . روانی را مورد نظر قرار داد

ند یکی آمادگی به اعتیاد نقش دار اي که خیلی زیاد درمولفه تحقیقات نشان داده است دو

مربیان ومعلمان  باشد که والدین و دوم منبع مهار بیرونی رفتار میيهمولف خود پنداره منفی و

لحاظ عاطفی درگیر هستند، تحقیر نکنند، زیرا  هایی را که ازباید دقت کنند که به سادگی بچه

  ). ي نوجوانان به سمت اعتیاد احساس ناامنی روانی استیکی ازعوامل سوق دهنده

 جریان رشدشان مسایل مختلفی را  عبارتی، باید گفت نوجوانان به همان دلیل که دربه

ي زیرا دراین دوره. خواهند تجربه کنندنیز می کنند، مصرف سیگار ومواد مخدر راتجربه می

شود که فکر کنند اگر کاري کردند، فقط براي اولین بار است اي باعث میسنی، نوع تفکر افسانه

تایید  در دانند وبرابر آسیب پذیري آن مصون می در را خود کنند ورا تکرار نمی  کاردیگر این و

اند که هایی که با این نوجوانان شده است اکثرشان مطرح کردهمصاحبه این نوع طرز فکر در

  . کردند بایک بارمصرف دچار اعتیاد شوندنمی فکر
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نیز بیان همبستگی بایک  الن ومقابل گروه همسا همچنین مصرف سیگار واکنشی است در

محیط زندگی ازطرف والدین مورد  باشد، البته باید اشاره کرد که اگر نوجوان درگروه همسن می

دور خواهد شد وحس تعلق ) والدین(توهین قرار بگیرد ازگردانندگان خانواده  انتقاد، سرزنش و

 کنند که ممکن است، درهاي جدیدي باهمساالن ارضا میرا ازطریق ارتباط) نیاز به تعلق( یا

  .اساسی داشته باشد گرایش نوجوانان به سمت مصرف مواد مخدر نقش مهم و

 در مصرف مواد مخدر شده است نوجوانان هایی که درمورد علت اعتیاد واکثر تحقیق زیرا در

دوستان : اندنید؟ گفتهمخدر مصرف ک پاسخ به این سوال که چه عاملی باعث شد که شما مواد

خاطر این  ناباب وگروه همساالن، البته باید اشاره کنیم این توجیه ازجانب نوجوانان فقط به

  .هاي قانونی تبرئه شوندمجازات از است که نقش قربانی را بازي کنند و

به عنوان علت گرایش خود به مصرف مواد ذکر  همچنین بعضی از نوجوانان عامل ناآگاهی را

بعد  شوند ونوجوانان خیلی راحت این کار را مرتکب می البته باید گفت که بسیاري از. اندهکرد

به عبارت دیگر  حقوقی آن اطالع نداشتیم و پیامدهاي قانونی و عواقب این کار و از گویند مامی

 درصد 67که ) باوردارند( یا .بینندبراي خودشان نوعی مصونیت می نوجوانان ناآگاهی را

براساس این طرز فکر  کشند وسیگار می نوجوانان نیز  درصد از54کشند وسیگار می گساالنبزر

 این کار به دنبال وجهه و کشند پس ماهم باید بکشیم، به نوعی باگویند چون آنان میمی

جمع  در گویند اگرنوجوانان که می بنا به گفته برخی از( .باشندمیان همساالنشان می جایگاه در

  ).شویمسیگار نکشیم بیکالس می ن باشیم ودوستا

نوجوانان سیگار  بزرگساالن و سیگاري که اکثر نوجوانان در به طورکلی باید این باور کاذب را

  .بین برد از کشند،می

نگرش  باشد ومقابل والدین می مخدر تمرد در مواد علتهاي مصرف سیگار و یکی دیگر از

مصرف  سیگارکشیدن و به عبارتی نوجوان. گساالن دارندبزر و منفی که نسبت به والدین خود

 هایی که ازمحیط  دررمواد مخد مصرف سیگار و با او داند وبزرگسالی میي هنشان مخدر را مواد

 دست رفته را به اثبات برساند که قدرت از خواهد این نکته رانظارت والدین خارج است می

 سیگار همیشه بطور پنهانی و ابتداي شروع مصرف به خاطر همین در(دوباره کسب کرده است 

  ). کنندمی هایی که والدین یا مرجع قدرت وجود ندارند این کار رامحیط در

مخدر  استعمال مواد سیگار یا تواند جلوي شروع مصرفه می کراههایی نتیجه یکی از در

ن نه فقط خطر رفتن به این رفتار والدی با. زندگی نوجوانان است بگیرد، وارد شدن به را مخدر
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دهند، بلکه این احتمال که فرزندانشان به فرزندانشان کاهش می در سیگار را سمت مصرف

نظایر آنها روي بیاورند به  مخدر و استعمال مواد سیگار و کی مثل مصرفارفتارهاي خطرن

  . رسانندحداقل می

موادمخدر خواهد شد علتهایی که باعث گرایش نوجوانان به سمت استعمال  یکی دیگر از

راهی براي  اینکه مصرف این مواد نادرستی است که از طریق دوستان درمورد اطالعات غلط و

حوصلگی است، به آنان بی رهایی از یا راهی براي فرار از مشکالت و تسکین نامالیمات و لذت و

معنایی بودن وبیاینجا باید اشاره کرد هنگامی که نوجوان گرفتار احساس تهی  در. شودداده می

به راحتی به دام مصرف مواد  شود، بیشتر احتمال دارد که احساس مسئولیت را فراموش بکند و

آنجایی که  از انکار کند و این طریق مسئولیت خودش را خواهد ازواقع می در. اعتیاد آور بیفتد

نیم این کنجکاوي را اگر نتوا باشد واین دوره خیلی زیاد می ماجراجویی نوجوانان در کنجکاوي و

صورت مراقبت داشته باشد، درآن  ي اینگونه رفتار را زمینهبه طور صحیح جهت بدهیم، مطمئناً

 این قضیه هم منوط به این است که هدایت کنجکاوي از. رفتار آنان خیلی مشکلتر خواهد شد

دین درکشیده دهی وال نقش الگو عامل، تاثیر و سرانجام مهمترین و. سنین ابتدایی شروع شود

  .باشدشدن نوجوان به سمت موادمخدر می

کنند، تحقیقات گسترده نشان این قرار دهیم که والدین سیگار مصرف نمی بر  اگر مبنا را

دلبستگی فرزندان نسبت به مادر  هایی که دایم دچار مشاجره هستند وداده است که خانواده

تاثیر نوجوان  شروع مصرف مواد در اند درتهاشدگیر نیز طرفی پدران سهل از ضعیف بوده است و

داشته است، ولی اگر خود والدین به عنوان الگو، مصرف کننده باشند باید قضیه به این صورت 

خواه سیگاري باشند (مصرف سیگار  بررسی شود که والدین به عنوان الگوهاي رفتاري دربرخورد با

 هایی که آنان باارزش کنند وي که عمل میاشیوه گویند وچیزي که والدین می) خواه نباشند

اند گذارد، زیرا تحقیقات نشان دادهکودکان می ثیر وسیعی برتا کنند،رفتار خود منتقل می کالم و

 يسیگار که مقدمه معرض استعمال کنند بیشتر درکه فرزندانی که والدینشان سیگار مصرف می

  .اعتیاد است قرار دارند

آورد، حتی پایین می سیگار توسط فرزندان را خانه احتمال استفاده درمصرف نکردن دخانیات 

یانگر پیام قطعی مبنی  بخانه در راستعمال نکردن سیگا. ي باشندرسیگا آنان اگر والدین

البته باید اشاره کرد که بعضی مواقع والدین . برخوشایند بودن سیگار از سوي والدین است

دهند درواقع اورا به شکل  سیگار به او میمصرف منع نوجوان ازناخواسته با پیامهایی که درجهت 
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به عبارتی دیگر ممکن است که پیامهاي  کنند،پنهانی نسبت به مصرف این رفتار برانگیخته می

گویند کشیدن می  وقتی والدین خطاب به فرزندانشانمثالً. ن حاوي پیامی دوطرفه باشد والدی

سیگار جزو  کنند که کشیدنمنتقل می به او این پیام راسیگار براي سن شما مناسب نیست، 

 همچنین خود والدین نیز ممکن است باعث استعمال دخانیات در.  دنیاي بزرگساالن استو رفتار

براي ترك  نیز دارند یا قصد ترك آن را کنند وفرزندانشان شوند، زیرا اگر آنان سیگار مصرف می

باحصول . اشت که فرزندانشان نیز به سرعت تغییر کنندکنند نباید انتظار دهیچ تالشی نمی

سیگار  توانند نگرش مسلمی راجع بهدانند والدین میمی سیگار را این که میزان زیان اطمینان از

در  نگاه منفی کمتر یا چنین درك و فرزندان با کودکانشان به وجود آورند و عواقب آن در و

  . سیگار قرار خواهند گرفت معرض استعمال

 میانسالی بر سیگار تاثیر مستقیمی تا به غلط براین باورند که مصرف یشتر نوجوانانبزیرا 

آنی مثل مشکالت  درحالی که مصرف سیگار باعث ایجاد تغییرات. روي سالمتیشان ندارد

  .شودکاهش عملکرد فیزیکی و سالمتی می و برابر بیماري تنفسی، آسیب پذیري زیاد در

مصرف مواد  پیشگیري از خانواده در هاي پیشگیري متمرکز بروالدین وبه طورکلی برنامه

  ي پیشگیري ابعاد برنامه دهنده از عالیم هشدار نقش مثبتی داشته وآگاه سازي خانواده از

مطرح کنیم، باید دقت  مورد رفتارهاي هشدار دهنده عالیمی را باشد، البته قبل ازاینکه درمی

 اي ازفرزندان نیست، بلکه مجموعه مصرف سیگار در ی دلیل برکرد فقط یک نشانه به تنهای

. هاي مشکوك به اعتیاد کمک خواهد کردشناخت نشانه در را ها همراه هم، مانشانه عالیم و

 مشکوکی دارند جدا از مخدر هستند و رفتارهاي  مصرف موادافرادي که در مراحل اولیه

واهد شد، باتوجه به نوع موادمخدري که مصرف  آنان ایجاد خيهچهر تغییرهاي ظاهري که در

رود به خانه،   به محضمثالً. فراوانی بیشتري نیز برخوردار باشد آنان از در کنند، این رفتارمی

این جهت که آیا دچار  ي خود ازبه نوعی به تغییرات چهره کنند تاجلوي آئینه حضور پیدا می

. شاداب به نظر برسند کنند تااصالح می رااند، توجه کنند وخیلی صورت خود تغییر شده

چه  هنگام حضور و درب اتاق را چه در اتاق بمانند و همچنین ممکن است براي مدت زیادي در

  .به هنگام نبودن درخانه، قفل کنند

موارد دیگري که والدین باید نسبت به رفتار فرزندانشان دقت کنند درخواست پول زیاد  از

اشیاي  حتی گم شدن یاکم شدن بعضی از گم شدن پول درخانه وحتی ازبستگان نزدیک و

عالمت گذاري کنند که  توانند به صورت ساختگی کبریتها را کبریت، که والدین میمثالً(منزل 
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سیگار  دیدن چوب کبریت یا ته ، یا)این قضیه اطالع پیداکنند صورت گم شدن کبریتها از در

  .یوسایل شخص سیگار در پاکت فاضالب و در

 اند وقتی ازهایی که صورت گرفت گفتهمصاحبه والدین در الزم به توضیح است بعضی از

به  داده بودم  لباسم رامثالً«: سیگار مال چه کسی است؟ گفته است فرزندمان پرسیدیم که این

 60همانطوري که نتایج تحقیقات گسترده نشان داده است، . »باشدسیگاري می او دوستم و

ها مهمانی تعارفات دوستان در مخدر را واد مسیگار و وانان علت شروع مصرفنوج درصد از

رفتن فرزندانشان به   قبل ازدراینجا ضرورت دارد که بگوییم والدین حتماً. اندمطرح کرده

 خانه اطالع داشته باشند، درغیر این صورت باید از بودن والدین دوست میزبانشان در مهمانی از

رفتن فرزندشان به مهمانی باید بدانند چه  قاطعیت جلوگیري کنند وقبل از بارفتن اوبه مهمانی 

 تیز شناخت همچنین مقدار پول تو دارند، حتی باید والدین آنان را مهمانی حضور کسانی در

 يهبرنام وارسی کنند، البته نه درحضور نوجوان ازطرف دیگر در لباسهاي فرزندانشان را جیبی و

) High risk(مشاوران نیز باید دانش آموزان  در میان مربیان و مدرسه و پیشگیري متمرکز در

افت تحصیلی، شکست تحصیلی، (مانند  اینگونه رفتارها مشخص هستند با یا درمعرض خطر را

ترك تحصیل، وقت گذرانی، پرسه زنی، رعایت نکردن امور جاري مدرسه درامر رفت وآمد، 

باشد ازجمله ی به فعالیتهایی که مختص سن نوجوانی میعالقگدوستی با اطرافیان معتاد، بی

 هوشیاري معلمین و. رادرآنان شناسایی کنند) ورزش، فقدان نگرانی نسبت به آینده تحصیلی

آموزش مهارتهاي تواند داشته باشد پس بیایید با می مراحل اولیه کمک بسزایی مشاورین در

 ،معلمین  راههاي افزایش عزت نفس درینهمچن و بهترخود و شناخت بیشتر زندگی به منظور

.از این بالي خانمانسوز جلوگیري کنیمدانش آموزان  والدین و


