
 نا ه ةصیارىد  اغتیاد ةٌ گرایض ٍای اىگیزً ه غلل ، طياشان رهان ه احتهاغی انُر کارطياشان ترلیلات ظتق

 . کيیم نی اطارً آىَا از ةرخی ةٌ احهال ةٌ ایيخا در

 ىُحُاىی ه ةلُغ -1

 شيی ی دهرً ایو در. رهد نی طهار ةٌ زىدگی ٍای دهرً تریو ذصاس از یکی ىُحُاىی ه ةلُغ دهران

 نرحع ٍای گرهً از تتػیت ، خُدىهایی ، حُیی نخالفت ، اشتلالل اغالم ، ظلتی تظخع كتیل از خػُغیاتی

 خاص هیژگی ةُدن دارا ةا حُان. اشت طُرش ه ةرران زنان حُاىی دهرً. کيد نی ةرهز دیگر غفت ٍا دً ه

 .طُد نی کظیدً ةیراٌٍ ةٌ اغلب راً ایو در ه اشت ٍیخان دىتال ةٌ خُد

 اغتیاد خعر نػرض در دیگر شيی ٍای گرهً از ةیظتر ، حُاىان ه ىُحُاىان کٌ دٍد نی ىظان ٍا ةررشی ىتایج

 .گیرىد نی كرار

 هالدیو ةیو کظهکض ه تضاد ه خاىُادگی اختالفات -2

. ىتاطيد ةرخُردار الزم کيترل ه نراكتت از فرزىدان کٌ طُد نی نُحب هالدیو ةیو خاىُادگی ٍای درگیری

 کٌ گردد نی نُحب خاىُادً افراد ةیو غهیهیت غدم ه خاىُادگی ىانصاغد ه ىانياشب فضای ه هضػیت ایو

 شُی ةٌ طدً، آىَا پرهرش در کٌ هغفلتی اٍهال ةا ه ةیاةيد دهشتاىی خُد ةرای ای خاىُادً چيیو فرزىدان

 .طُىد دادً شُق اغتیاد

 نػتاد ه ىاةاب دهشتان -3

 گرفتاری ه ٍا ىگراىی نخدر نُاد نػرف ةا دهشتاىظان ةیييد نی هكتی ارادً ةی ه غيػر شصت افراد از ةرخی

 رهی از آهرىد، نی دشت ةٌ" نُكتی طادی" ه"  آرانض" ذالت ه ،"  کييد نی خانُش"  را خُد رهذی ٍای

 نُكت گرایض ٍهیو انا. آهرىد دشت ةٌ آىان ناىيد ذالتی ، نػرف ةار چيد ةا تا طُىد نی ترغیب کيخکاهی

 .آهرد نی پی در را پظیهاىی ه ةدةختی غهر یک ه گردد نی اغتیاد نُحب

 ةیکاری ه زىدگی ٍای ىاةصاناىی -4

 غُانلی دیگر از احتهاغی نصائل ةا طدن رهةره در فرد تُاىایی غدم ه زىدگی نظکالت از فرار ه ةیکاری

 .ةترد پياً آن ةٌ ه کيد تللی خُد ةرای پياٍگاٍی را نخدر نُاد طخع، طُىد نی نُحب کٌ ٍصتيد

 خُب دهشتان ىداطتو پياٍی، ةی اذصاس تيَایی، -5



 اشت نهکو ىیز نَرةان ه دلصُز انیو، غالد، دهشتاىی ىداطتو ه احتهاغی ٍای طکصت ه کصی ةی ه تيَایی

 .دٍد شُق اغتیاد ظرف ةٌ را فرد

 

 رهاىی ه غػتی فظارٍای -6

 ه نظکالت. آهرد نی هحُد ةٌ فرد در اغتیاد ةرای کظظی ، غػتی فظارٍای ه رهاىی غُانل اهكات اکثر در

 نُاد ظرف ةٌ را طخع ، زىدگی ی کييدً ىاراذت ه ىانصاغد غُانل ه ىظدً ةرآهردً غاظفی ه رهاىی ىیازٍای

 .دٍد نی شُق نخدر

 زهدگذر ىفصاىی ٍای لذت -4

 ه آهرىد نی رهی نخدر نُاد نػرف ةٌ خُد گهظدً آرزهٍای کردن پیدا ةرای ىادرشت تػُری ةا ىیز گرهٍی

 .پيدارىد نی خُد ٍای ىیازنيدی رفع ه خُطرالی ه لذت نيتع را آن

 نخدر نُاد ةُدن دشترس در ه فراهاىی -5

 تُزیع ه  نػتاد افراد آن، آشان تَیٌ ه ةُدن دشترس در ه نخدر نُاد نػرف فراهاىی کٌ کرد اىکار تُان ىهی

 .دارد حُاىان ه ىُحُاىان هیژً ةٌ زهدةاهر افراد کردن نػتاد در ةصیاری تأثیر ه اىگیزاىد نی ةر را کييدگان

 ةیظتر حيصی لذت تٍُم -6

 لذت نخدر نُاد نػرف کييد نی تػُر ه داىيد نی حيصی انُر ةا راةعٌ در را اغتیاد ریظٌ ، افراد از ةرخی

 ىهی زیاد را حيصی تُاىایی تيَا ىٌ نخدر نُاد نػرف کٌ اشت ایو هاكػیت انا دٍد، نی افزایض را حيصی

 .طُد نی زىان در ىازایی ه نردان در غلیهی ه حيصی ٍای ٍُرنُن تػادل در اختالل نُحب ةلکٌ کيد،

 حانػٌ غرف ه غلل ، طرع خالف کارٍای ةٌ آهردن رهی -11

 فرد چُن ه طُد نی خُدگذطتگی از ه طَانت ه  طخاغت حاىظیو ةزدلی ه هذظت ترس، نػتاد، فرد ىزد در

 درآند تٍُم ه نخدر نُاد آهردن دشت ةٌ ةرای ىاچار گردد، نی اغتيا ةی طرافتهيداىٌ طغل ه کار ةٌ نػتاد

 نُاد فرهش هاشعٌ یا آهرد نی رهی دزدی ه تکدی ناىيد احتهاع غرف ه غلل طرع، خالف کارٍای ةٌ ةیظتر

 .طُد نی نخدر

 



 

 

 

 

 

 نػتادان درنان ه اغتیاد پیظگیری راً تریو اغُلی

 کظُر داخل ةٌ نختلف ٍای راً از نُادنخدر ةاطیم، داطتٌ نخدر نُاد کييدً نػرف کٌ زناىی تا داىصت ةاید

 راً نرزی، نياظق ه کظُر داخل در نخدر نُاد كاچاكچیان ةا ةرخُرد در نؤثر اكدانات ةا ةياةرایو. یاةد نی راً

 :گردد نی ارائٌ نػتادان درنان ه پیظگیری کاٍض، حَت ىیز زیر ٍای ذل

 رهی غلل دكیق طياشایی نيظُر ةٌ غلهی هشیع ترلیلات -1

 اغتیاد ةٌ حُاىان هیژً ةٌ ، افراد آهردن

 دیُار ه ةرهد نیان از  خاىهاىصُز ةالی ایو رطد زنیيٌ تا طُد فراٍم پژهٍظی نراکز ترلیلات ةرای زنیيٌ ةاید

 ةٌ تخرةٌ ٍا شال از پس کارطياشان ، حَان کظُرٍای از ةصیاری در. آید هحُد ةٌ اغتیاد ةراةر در ىیز ىانریی

 ه زنیيٌ ةرچیدن اغتیاد، ریظٌ خظکاىیدن ه نخدر نُاد ةا نتارزً راً تریو اغلی کٌ اىد رشیدً ىتیخٌ ایو

 .اشت حُان ىصل در اغتیاد اىگیزً

 اغتیاد پیاندٍای ه غلل درةارً غهُنی آنُزش -2

 .طُد ٍهگاىی حانػٌ در فرٍيگ یک غيُان ةٌ ةاید اغتیاد از پیظگیری ه غهُنی آنُزش

  حُاىان ىیازٍای دكیق طياخت -3

 نی... ه هرزطی ه تفریری شالم انکاىات نصکو،  ازدهاج، ، اطتغال ترػیل، حُاىان، ىیازٍای تریو اشاشی

 ٍا، خاىُادً تُشط تُان ذد در ىیازٍا ایو ىهُدن ةرظرف ةرای حدی تػهیم ه ىیازٍا دكیق طياخت ةا.  ةاطد

 .داطت نػتادان درنان ه اغتیاد از پیظگیری ةٌ حدی انید تُان نی ،...ه نصئُلیو حُاىان،

 حهػی ارتتاط هشایل ه ٍا رشاىٌ ىلض -4



 نی شیها ه غدا ةخػُص ، حهػی ارتتاط هشایل ، شرگرنی ه تفریری ترةیتی، آنُزطی، نفید ٍای ةرىانٌ

 شاز زنیيٌ ، آنُزىدً ه حذاب تلُیزیُىی ٍای ةرىانٌ زیرا. ةاطد داطتٌ نؤثری ىلض ، زنیيٌ ایو در تُاىد

 .ةُد خُاٍيد اغتیاد از دهری ه شالم زىدگی ةٌ حُاىان گرایض

 ةَداطت ىلض -5

 نردم تظُیق ه آنُزش ظریق از پیظگیری ىیز  اغتیاد در. اشت «درنان» ةر نلدم «ةَداطت» حَان، تهام در

 .ةگیرد كرار نخدر نُاد ةا نتارزً شتاد کارٍای غدر در ةاید حُان ىصل ةخػُص

 نرگ شُداگران ةا پیگیر ه كاظع نتارزً -6

 

 فرٍيگی نراکز ه نؤشصات ىَادٍا، ىلض -4

 ٍای نؤشصٌ ، ندرشٌ چُن ىَادٍایی شُز، خاىهان ةالی ایو از حُاىان ىگَداطتو دهر ةرای کٌ اشت هاضد

 انا ، ةاطيد ثهرةخض ه نفید ةصیار تُاىيد نی... ه نذٍتی ٍای نؤشصٌ اىتظانی، ىیرهٍای هرزطی، ه فرٍيگی

 ةٌ ىلض حانػٌ هاذد تریو اشاشی غيُان ةٌ خاىُادً. رشید ىخُاٍد خاىُادً پای ةٌ آىَا از کدام ٍیچ اٍهیت

 .دارد نخدر نُاد از فرزىدان ىگَداطتو دهر در شزایی


