
 

 

 ر چه بیشتر درباره آناعتیاد کودکان و ه 

بی بدان  دستیا انسان از دیرباز در پی لذت و تجربه های خوشایند بوده است و سعی بر

یکی از مواردی که از گذشته های دور برای این امر مورد بهره برداری قرار می گرفته  دارد. 

دوره هایی از مصرف این موادها کم کم به  از گذشت   پساست، موادهای مخدر بوده اند. 

. اما این  گرفت مورد محدودیت زیادی قراروابستگی ایجاد شده به آن پی برده شد. و 

 موادهای مخدر به روند پیشرفت خود ادامه دادند تا به اعتیاد کودکان رسیدند. 

نقش بسیاری در گرایش و تمایالت به اعتیاد در زندگی بعدی دارد، یکی از عواملی که 

  فرزند و یا در دید ء خانواده است. شخصی که در مقابلمصرف در بین اعضادار بودن سابقه 

سهولت در میل به مواد را  به استعمال مخدر می پردازد در واقع زمینه های و کودک خود 

ناراضی بوده و به عجز آمده اید اما می  آماده سازی می کند. آیا از وضعیت فعلی خود 

 ؟ یددلیلی بر گرایش کودک خود باش خواهید

در این مقاله به بررسی اعتیاد کودکان و دالیل آن خواهیم پرداخت. در صورت وجود هرگونه  

 ید. گار همراه باشپایان مقاله با راز ماندتا  اییاز به راهنمسوال و نی

 

 اعتیاد کودکان 

ندگان  کندایره مصرف  ،باعث تاسف است که به مرور زمان تولید کنندگان موادهای مخدر 

  .انده اندش داده و به اعتیاد کودکان رسخود را از مردان و زنان بزرگسال و جوان گستر 

هستند. این امر در مناطق   ری با سنین کمتقاچاقچیان و غیره به دنبال قربانیان اکنون

آن عالوه بر  بسط و پیشرفت است.بیش از نقاط دیگر در حال نشین محروم و فقیر  

و یا در حال مصرف   مستعد متاسفانه دستورالعمل و برنامه مشخصی برای کودکانی که 

پیگیری و  ، ی توانبخشی برنامه ای برا گون هستند وجود ندارد. ضمن آن مواد گونا

 شین وجود ندارد. بخصوص در مناطق فقیر ن از گرایش  پیشگیری

االن حقوق  گاها مددکاران و فع است کهبه حدی  در رابطه با اعتیاد کودکان این خالء

 کودکان درچار سردرگمی می شوند. 

کاهش این   نهختلف کشورها در زمیاز طریق جوامع و اندیشمندان م زیادیپیشنهادات 

است. پایه اغلب آن ها افزایش اعتیاد کودکان مطرح شده  آسیب اجتماعی عمیق یعنی

، مکانی نجام امور الزم جهت پیشگیریاو آگاهی مردم از شرایط موجود و سپس شناخت 

،  برای نگهداری و درمان اعتیاد این گروه و در نهایت محلی برای مراقبت های بعد از درمان

 می باشد. توسط دولت و سازمان های مرتبط 

سال کودک اطالق می گردد و بنابه  18ر راد زی افطبق پیمان نامه حقوق کودک، به تمام 

 11تا  9خردسال،  8تا   3اد، د تا دو سال نوزلوت ، ص شده بین المللیمشخ رده های سنی 



 

 

رده های وان طبقه بندی شده و طبق آن مداخالت الزم در نوجسال  18تا  12کودک، 

 مختلف صورت می پذیرد. 

 

 دکان نحوه مصرف مواد توسط کو

یم یا غیر  ستق. مصرف مواد مخدر یا به صورت مآغاز می شوداعتیاد کودکان به دو روش 

از  طالع مستقیم است. در روش مستقیم کودک به دلیل در دسترس بودن مواد مخدر و ا

، مصرف می کند. اعتیاد کودکان  ا دیگراننحوه مصرف آن به دلیل مشاهده اعضاء خانواده ی

خدر می باشد. در این  م در روش غیر مستقیم به صورت استشمام دود حاصل از تدخین 

ر می گذارد  ثحالت ترکیبات شیمیایی موجود در آن بر روی بافت های مغزی در حال رشد ا

 و به طور ناخواسته وابستگی ایجاد می شود.

که   ،نسبت به رفتارهای پرخطر بایستی با قاطعیتو اطرافیان  اعضاء خانواده نکته:

 برخورد نمایند.  دید قرار می دهدرا مورد تهروان  سالمت جسم و

 

 اعتیاد کودکانویژگی های 

بعد جسمانی و روانی بروز پیدا می کند. وجود  2ر همانند بزرگساالن داعتیاد کودکان 

را می  تعدادی از این عالئم در کودکان می تواند نشانگر گرایش بوده و نیاز به مراقبت 

 طلبد.

 ویژگی های جسمانی: 

 خس خس سینه  •

 سوء تغذیه  •

 رنگ پریدگی  •

 کبودی صورت  •

 قرمزی چشم  •

 بدن درد •

 اسپاسم عضالنی  •

 گرفتگی صدا  •

 : ی های روانیویژگ

 وابی بی خ •

 خواب زیاد •



 

 

 گیجی و سردرگمی  •

 شه گیری انزوا و گو •

 ت خلقی نظیر بیش فعالی اختالال •

 حاالت پرخاشگری و خشم •

 تغییر رفتار نسبت به گذشته •

 حرف های پراکنده و نامرتبط  •

 توهم  •

 عدم دقت و تمرکز  •

 

 سنین پاییندر  دالیل گرایش به اعتیاد

کودک، خانواده و محیط  دسته کلی یعنی  3در  می توان کان راعلل گرایش به اعتیاد کود

 مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

 عوامل حیطه کودک 

دارد به طور ناخواسته یا  در محیط کار وجودبه دلیل محیط نامناسبی که : کودک کار

  کار نیز به دلیلکان خواسته برای افزایش کارایی به فرد مواد مخدر داده می شود. کود

 برای سوء استفاده بیشتر توسط فردی دیگر به مواد وابسته می شوند.  سختی و

اعتیاد  سبباثرات مواد مخدر  ،یا مصرف ناخواستهبه دالیل استشمام تجربه: کنجکاوی و 

 صور صحیح از عوارض و تخریبعدم توی به دلیل . لذا می شود وابستگی ایجاد ان وکودک

 به مصرف یا قرار دادن خود در محیط برای تجربه لذت قبلی ادامه می دهد.آن، 

خانوادگی  کودکانی که در محیط های پرفشار نظیر مشکالت  ش فشار: ساس کاذب کاهاح

ینه های اهشی که در زمشدن و ک بهتر روغیند هستند، به دلیل حسو... در حال زندگی 

 دچار وابستگی و وخامت اوضاع می شوند.... می دهد ، استرس واضطراب 

 عوامل حیطه والدین 

و احتمال گرایش کودک به اعتیاد را بسیار افزایش می  هرداعتیاد پدر،مادر یا اعتیاد والدین: 

مادر تاثیر به نسبت بیشتری  ا اعتیاد . دلیل این امر الگوبرداری بوده و طبق بررسی هدهد

 در اعتیاد کودکان دارد. 

وی والدین می شود لذا این امر ین: بیکاری سبب فشار روانی بسیاری بر ربیکاری والد 

 ی پخش مواد گردد.ممکن است سبب پرخاشگری نسبت به کودک و یا استفاده از وی برا



 

 

ز عمیق شدن سریع و جلوگیری ا گیریعدم آگاهی الزم والدین: شناخت سبب پیش 

اع می شود. گاها خانواده به دلیل عدم آگاهی کافی تا ایجاد وابستگی کامل پی به  اوض

 ند. امان نمی بروضعیت نابس

 محیطی عوامل 

  ایجاد فضا ومحل سکونت: حضور دائم افراد فروشنده و نامتعارف در محیط زندگی سبب 

 د.شومی رفتارهای ناهنجار  با  ،جوی ناامن 

به صورت گروهی سبب   یا خانه کودکمصرف در مکان های عمومی پاتوق های مصرف: 

 شده و مرتبط با مورد باال می باشد.  انکودک یاداحتمال اعتافزایش 

می  غلب مناطق محروم و فقیر نشین امکانات تفریحی و سرگرانبود امکانات محیطی: در 

ش، فضای فرهنگی و هنری ات نظیر زمین ورزجهت پیشگیری موجود نیست. این امکان

 . نامتعارف سوق می یابدموارد می باشد. لذا سرگرمی به سمت 

جهت   ادهخانو به دلیل عدم تمکن مالی کودکان عدم توانایی تحصیل: در مناطق محروم

این امر سبب ورود سریع و بدون توانایی   اغلب از درس خواندن جا می مانند. تحصیل،

و  گیری اسب به زمینه کاری می شود. تحصیالت در این مناطق باید با جنبه پیش فکری من

 . باشند متناسبجود معضالت مو  با

 

ز به  صورت وجود هرگونه سوال و نیا. در یمدر این مقاله به بررسی اعتیاد کودکان پرداخت

 . اندگار در ارتباط باشیدبا مشاورین راز م اعتیادوره جهت مشاراهنمایی می توانید  


