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 تقدیر و تشکر

را باه مان ارزانای    سپاس لطف و عنایت الهی را که توفیاق ایان کتااب    

داشت. در تهیه این کتاب از نظرات بسایاری از اندیشامندان، اسااتید و    

 همراهان زیادی بهرهمند شدم.

لهری و اجا ب رگوارانی همچون جناب آقای دکتار جعفار باو   در این

سرکار خانم دکتر میترا حکیم شوشتری صمیمانه سپاسگذارم، همچناین  

نی کاه ایان کتااب را معرفای     از همسرم جناب آقای دکتر عباس رمضاا 

نموده و در این مسیر مرا همراهی نموده صمیمانه تشکر نموده و خاود  

دانم و از خداوند متعال اجر های ایشان میها و گذشترا مدیون محبت

 شان را آرزومندم.همت

  



  



 

 

 

 پیشگفتار

 ها در تامین سالمت روانخانوادهدرآمدی بر کتاب و رویکرد خودکفایی 

ها نقش اساسی در پیشگیری از ابتالی فرزندان به سوء مصف مواد دارند. کودکان در بساتر  خانواده

تواند نقش مهمای در  هایی که میآموزند، مهارتهای مختلف را میخانواده رشد می کنند و مهارت

تاامین ساالمت روان، پیشاگیری از ساوء      دوری آنها از اعتیاد بازی کند. صااحبنظران و پیشاگامان  

اناد کاه   مصرف مواد، و آموزش خانواده در سه دهه گذشته در ایران به واقعیات تلخای پای بارده    

ای شگفت انگیا  در تاامین   ها را به گونههجوم ف اینده خطر فردی، خانوادگی و اجتماعی؛ خانواده

 ،موجاود و سانتی   هاای آنها حمایتپذیر کرده و حتی برای بسیاری از و حفظ سالمت خود آسیا

کنناده خشاونت، کشامکش، نارضاایتی از زنادگی خاانوادگی،       دیگر کارساز نیست و شیوع نگران

هاا و  رود کاه پدیاده  افسردگی، اضطراب، بی بندوباری جنسی و به ویژه مصرف مواد و الکال مای  

هاای  زنادان خاانواده  ها بجای بگاذارد. از طارف دیگار فر   سندرمهای توان فرسایی را برای خانواده

های همساا:ن  ویت و معاشرت با گروهاعالقه به عض و به دلیلایرانی در این شرایط بحران و گذر 

ی نظیار اینکاه   یباورهاا  -شاده باورهای غلطی در رابطه با مواد در آنها نهادینه  ،ی نوجوانیدر دوره

 لنکه اینها اعتیاد نیسات حاا  گردد، ایمواد موجا اف ایش حافظه، تناسا اندام یا کاهش استرس می

 کردن است، و اینکه خوش باش و دم را غنیمت دان و موارد بسیار دیگر.

پویاایی کاه باین    و اعتیاادی از طریاق تعامال دوطرفاه      هاای بدون تردید این باورها و رفتار

شود. این درحالی اسات کاه   نوجوانان و جوانان وجود دارد و از طریق دوستان به آنها منتقل می

ها به عوامل محافظت کنناده و عوامال خطار در اباتال     ری ان و خانوادهتوجه مدیران و برنامه اگر

اف ایش یابد و نقش کلیدی آنها مدیریت شود، امید کنترل ایان بحاران    مواد افراد به سوء مصرف

اجتماعی و خانوادگی وجود دارد. ایجاد و تقویت اعتماد به نفس در فرزندان بارای مقاومات در   

زا، آموزش پایداری در برابر فشار گروه همسا:ن و تقویت مهارت ناه گفاتن   بر شرایط آسیابرا

ها و تقویات و پارورش در   توان از فرزندپروری به خانوادهبه درخواست نامعقول دیگران را می

مراک  آموزش و پرورش ابتدایی، دبیرستانی و دانشگاهی اف ایش داد. کسا آگاهی در خصوص 



ای به والدین کماک کناد تاا    های پایهتواند با دادن مهارتد و علل گرایش به مواد میپدیده اعتیا

 فضایی مناسا در خانه برای رشد و پرورش کودکان فراهم آورند.

اند و باه هماان مقاداری کاه     خوشبختانه فرهیختگان حوزه سالمت روان تا جایی که توانسته

اناد، باه تولیاد متاون     گاذار کوتااهی کارده   سات گیرنده و سیاهای تصمیممردان و سازماندولت

هاا و  آموزشی خانواده، پژوهش در سالمت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد، اجرای برنامه

اند، اما همچناان کاه   های زندگی و ترویج سبک زندگی سالم پرداختههای آموزش مهارتکارگاه

 ،گونه برنامه مدون، کارآماد هنوز هیچ نظیر و زیبای این کتاب گفته شده است انگاردر مقدمه بی

ها به ویژه در حوزه آموزش خاانواده و پیشاگیری از مصارف    پیگیر و در دسترسی برای خانواده

 مواد و الکل وجود ندارد.

دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان، این افتخاار را دارد   -پ شکی تهراناینک انستیتو روان

خانم دکتر زهرا غالمی مشاور خانواده کمک کند که این ساند  که با حمایت و یاری رسانیدن به 

ها که توسط دفتر مبارزه با جرم و ماندگار و با ارزش، و این متن آموزشی یاری رسان به خانواده

کناد تاا   مواد مخدر سازمان ملل تهیه شده است منتشر شود. ایان کتااب باه خاوبی کماک مای      

ی ان بخش سالمت و پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل، رها، مربیان خانواده و برنامهخانواده

ریا ی  ای برناماه های ناکارآماد، باه گوناه   های آینده به جای پرداختن به برنامهدر تدابیر و برنامه

های دیگر این متن باه صاورت گروهای و    سازمانو ها دانشگاه ،نمایند که در آموزش و پرورش

 آموزش داده شود. -در جهت تربیت مربی –کارگاهی 

ریا ان بخاش   چرا که بسیاری از برنامه -هایی هم تدبیر و دانش استحمایت مالی از چنین برنامه

سالمت و پیشگیری از اعتیاد از منطق مقدمه ایان کتااب ناآگاهناد، ایان امار نیازمناد کناار گذاشاتن         

 شود.در بسیاری موارد دیده میکه به روشنی هایی در حوزه اعتیاد است ها و تن  نظریخودخواهی

توانند کاری را که توسط دیگران تادوین                                               مثال  بسیاری از صاحبان بودجه در بخش اعتیاد نمی

شده توصیه کرده به اجرا درآورند. امید است که این آسیا فرهنگی در مدیران بخاش ساالمت   

یافتاه و باه زودی شااهد اجارای      نی  با پرداختن عمیق به این کتاب و مقدمه عمیاق آن کااهش  

 باشیم.« آموزش خانواده در پیشگیری از سوء مصرف مواد»سراسری 
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