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چکیده
هد

مقاله حاضر مرور عامل های خطر خانوادگی ابتال به اعتیاد در فرزندان والدین مصالر کننالده مالواد و

الکل است .عامل های ژنتیک ،خطر ابتالی به اعتیاد در فرزندان والدین مصر کننده را افالزایش مالیدهالد.
همچنین عاملهای اختصاصی در چنین خانوادههایی نیز وجود دارد مانند دسترسی باله مالواد ،نرالرش مثبالت
به مواد ،الروگیری از والدین .سایر عامل های خطر غیراختصاصی خانوادگی نیز این کودکان و نوجوانان را
در خطر باالی اعتیاد قرار میدهد مانند :خانواده آشفته ،طالق ،اختالفات والدین ،استرسهای باال ،نظالارت
ناکافی بر رفتار فرزندان ،خشونت و آزار و بدرفتاری روانی ،ابتالی به بیماری های مختلالف روانالی .ایالن در
حالی است که مداخالت پیشریرانه متعدد مبتنی برخانواده وجود دارند که ارربخشی آنها تأیید و باله اربالات
رسیده است .در پایان مقاله به ضرورت ارائه مداخالت مبتنی برخالانواده پرداختاله شالده اسالت و تعالدادی از
مداخالت مؤرر بهطور کوتاه معرفی شدند.
واژگان کلیدی :فرزندان ،والدین معتاد ،عاملهای خطر خانوادگی ،پیشریری مبتنی بر خانواده

 .2استادیارروانشناس بالینی گروه روانشناسی دانشراه خوارزمی .پست الکترونیکrynoury@yahoo.com :
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مروری بر عاملهای خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد

مروري بر عاملهاي خطر خانوادگي در فرزندانِ والدین معتاد

مقدمه

مصر

مواد نررانی جدی جوام است و از آنجایی که در دوره نوجالوانی مصالر

بالهطالور فزاینالدهای افالزایش مالییابالد ،گالالروههالای سالنی کالودو و نوجالوان هالد

مالواد
اصالاللی

والدین مبتال به اختالالت مصر
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مداخالت پیشریرانهاند .این در حالی است کاله یافتالههالای فعلالی نشالان مالیدهنالد فرزنالدان
مواد در باالترین میزان خطر ابتالی به اعتیاد قالرار دارنالد.

احتمال ابتالی به اعتیاد در فرزندان والدین مصر کننده مواد در مقایسه با والدین معمالولی
 0تا  9برابر بیشتر است (کامپفر.)0220 ،1
فرزندان والدین مصر کننده مواد و الکل ،بهدلیالل اعتیالاد والالدین ،مشالکالت اجتمالاعی ،روانالی،
تحصیلی و پزشکی متعددی تجربه میکنند (جولیانالا و گالودمن .)0225 ،2عاماللهالای خالانوادگی نقالش
مهمی در شروع ،رشد و ابقای سوءمصر و وابستری به مالواد دارنالد (پالین هیالرو 3و همکالاران)0229 ،؛
محققان عاملهای خطر و محافظتکننده متعالددی را در درون خالانوادههالا شناسالایی نمالودهانالد
01

(کامپفر و همکاران .)2992 ،تحقیقات نشان دادند رابطه مستقیمی بالین مصالر و سوءمصالر مالواد
والدین و فرزندان آنان وجود دارد (ایتالز 4و همکالاران2992 ،؛ شالاکیت 5و همکالاران .)0220 ،بالهعبالارت
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دیرر ،یک عامل خطر مصالر
سوءمصر

مالواد عبالارت اسالت از ،داشالتن تاریخچاله مثبالت مصالر ،

و وابستری به مالواد در خالانواده (بالارنو 6و همکالاران 0220،؛ وارنالر و وایالت.)0223 ،7

عاملهای خطر خانوادگی دیرر عبارتند از :مصالر

الکالل ،تنبالاکو یالا مالواد دیرالر توسال

والدین یا یکی از خواهرها و برادرها ،نرالرش مثبالت خالانواده باله مالواد و پالذیرش مصالر
مواد ،دلبستری 8ضعیف بالا والالدین در هریالک از مراحالل رشالد ،آزار 9جسالمی و جنسالی،
بیرباتی اقتصادی و مدیریت ضعیف خانواده (همان منالاب ) .نه تنها ،کودکان و نوجوانانی کاله
در خانوادههای دارای سوءمصر

و وابستری به مواد یا الکالل زنالدگی مالیکننالد بالا خطالر

ابتالی به چنین بیماری روبهرو هستند بلکه حتالی زنالدگی در چنالین خالانوادههالایی بالا خطالر
مرگومیر باال و مشکالت سالمت جسمانی زیاد همراه است (جانسون و لِف.)2999 ،10
3. Pinheiro
4. Etz
7. Warner & White
10. Johnson & Leff

2. Juliana & Goodman
6. Barnow
9. Abuse

1. Kumpfer
5. Shcuckit
8. Attachment
.
.

ربابه نوري

با توجه به مطالب باال ،ابتدا مرور کوتاهی بر هریک از عاملهای خطر خانوادگی ابتالی باله
اعتیاد در فرزندان والدین مصر کننده مواد و الکل ارائه مالیشالود ،سالپس باله ضالرورت و
اهمیت مالداخالت پیشالریرانه مبتنالی بالر خالانواده پرداختاله مالیشالود و در آخالر تعالدادی از

عاملهای خطر خانوادگی اعتیاد در فرزندان والدین معتاد

جم بندی مطالعات متعددی که در مورد فرزندان والدین مصر کننده مواد و الکل انجالام
شده است نشان میدهد ،محی این خانوادهها با تروما ،تنش و آشفتری زیادی همراه است
که اررات منفی زایدی بالر زنالدگی فرزنالدان مالیگالذارد .مصالر کننالدگان مالواد و الکالل،
مهارتهای فرزندپروری مناسالبی ندارنالد ،کاله خالود ،محالی خالانوادگی پرخطالری ایجالاد
میکند .نظارت ضعیف والدین بر رفتارهالای فرزنالدان ،اخالتال

والالدین ،کیفیالت ضالعیف

تعامالت والد -فرزندی ،صمیمیت و گرمی کالم والالدین ،انضالباط ناپایالدار یالا نبالود آن در
چنین خانوادههایی شای است (اریالا 1و همکالاران .)0220 ،ایالن در حالالی اسالت کاله پیونالدهای
خانوادگی ،دلبستری بین والد و فرزند ،نظارت بر رفتار فرزندان ،ارتباط مؤرر و صحبت در

00

مورد انتظارات و ارزشهای مثبت خانوادگی از عاماللهالای مهالم محافظالتکننالده در برابالر

مواد و الکل مصر

مالیکننالد را باله ساله دسالته تقسالیم کردنالد :عاماللهالای خطالر ژنتیالک،

عاملهای اختصاصی و عاملهای غیراختصاصی .با رعایالت تقسالیمبنالدی یادشالده ،بالهطالور
مختصر به هریک از سه مورد باال پرداخته میشود:
عاملهای ژنتیک

یافتههای همسو و متعددی که در زمینه تأریر عاملهای ژنتیک بر مصر
است نشان میدهند عاملهای ژنتیک بر مصر

مالواد انجالام شالده

مواد و الکل و اعتیاد به آنهالا نقالش مهمالی

دارند .تحقیقات مختلف که با طرحهای مختلف انجام شدهاند این یافته را تأییالد کالردهانالد.
3. Merikangas

2. Borning

1. Arria
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مصر

مواد هستند (برنین  2و همکاران.)0220 ،
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مداخالت پیشریرانه ارربخش بهطور کوتاه معرفی میشوند.

مروري بر عاملهاي خطر خانوادگي در فرزندانِ والدین معتاد

یافتههای بهدست آمده از مطالعات فرزندخواندگی ،دوقلوها و مقایسه خانوادهها ،مالدارو
کافی ارائه دادند که اعتیاد به الکل ،نیکوتین ،حشیش و همچنالین سالایر مالواد ،تحالت نفالوذ
عاملهای ارری است .با این حال ،هنوز یک ژن خاص بهعنوان عامالل اعتیالاد مطالرح نشالده
بیرونی بر رفتار اعتیاد مطرح شده است (آگراوال و لینسکی.)0222 ، 1
خطر مصر

مواد در فرزندان والدین بیولوژیکِ مصر کننالده مالواد ،بالهطالور معنالیداری

بیشالالتر از افالالرادی اسالالت کالاله بالاله فرزندخوانالالدگی افالالراد مصالالر کننالالده پذیرفتالاله شالالدند
(اپالالل یالالارد 2و همکالالاران .)0222 ،نکتالاله مهالالم دیرالالر ،همراهالالی خطالالر ژنتی الکِ ناشالالی از والالالدین
مصر کننده مواد و الکل ،با خصیصههایی است که شالرای سالختتالری را بالرای والالدین
ایجاد میکننالد ماننالد خصیصاله جسالت وجالوی محالرو یالا عالدم بالازداری رفتالاری .چنالین
ویژگیهایی  ،خالود ،خطالر ابالتالی باله اعتیالاد را در فرزنالدان افالراد مصالر کننالده افالزایش
میدهند (اریا و همکاران.)0220 ،
01

تأثیر عاملهای اختصاصی خانوادگی بر مصرف مواد فرزندان
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منظور از عاملهای اختصاصی ،عاملهایی است که بهنوعی با مصر
و بههمین دلیل در خانوادههالایی مشالاهده مالیشالوند کاله مصالر

مواد در ارتبالاط هسالتند

مالواد در آنهالا وجالود دارد.

بهعبارت دیرر ،در خالانوادههالای معمالولی کمتالر دیالده مالیشالوند ،ماننالد الرالوگیری از والالد
مصر کننده مواد ،مشارکت در فعالیتهایی مانند تهیه مواد ،خریدوفروش مالواد و تمالاس بالا
فروشندگان ،انتظار مثبت از مواد و اررات آنها .در اینجا ،به تعدادی از ایالن عاماللهالای و ارالر
آنها بر مصر

مواد در فرزندان والدین مصر کننده مواد پرداخته میشود.

افزایش تماس و دسترسی فرزندان به مواد :تحقیقات متعددی نشالان دادنالد مصالر
توس والدین و تماس کودو و نوجوان با مواد ،خطر مصر

مالواد

مواد در فرزندان را افزایش

میدهد (دانکن 3و همکاران .)2995 ،سبک زندگی معتادانی که وابستری به مواد افیونی دارنالد
از جمله رفتارهای مربوط به تهیه مواد ،خریدوفروش و تمالاس آنالان بالا فروشالندگان مالواد،
3. Donken

2. Appleyard

1. Agrawal
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است ،بلکه تأریر ژنهای متعدد و تعامل بین آنها و همچنین تعامالل بالین ژنهالا و عاماللهالای

ربابه نوري

خطالالرات جالالدی بالالرای امنیالالت و سالالالمت فرزنالالدان آنالالان ایجالالاد مالالیکنالالد( .هوگالالان.)0223 ، 1
در چنین خانوادههایی ،فرزندان از سنین کم بالا مالواد آشالنا مالیشالوند و دسترسالی باله مالواد
دارند .چنین دسترسی به مواد ،خود ،یکی از عاملهای خطر شالروع مصالر

مالواد و الکالل

در تهیه و استفاده از مواد ،خود یکی از انالواع بالدرفتاری هیجالانی بالا کودکالان و نوجوانالان
محسوب میشود (شانون.)0229 ، 2
یادگیری مصرف مواد بهعنوان یک سازوکار مقابله :بالا الرالوگیری از والالدینی کاله مالواد و
الکل مصر

میکنند ،فرزندان ،میآموزنالد کاله مصالر

مقابله با استرسها و هیجانهاست .در نتیجاله ،مصالر

مالواد و الکالل ،یکالی از راههالای

مالواد و الکالل بالهعنالوان یالک روش

مقابلهای ناسالم در چنین فرزندانی رشد میکند (الیاس و همکاران.)2997 ،
انتظار مثبت از مواد و الکل :نررش مثبت والدین ،منجر به مصر
می شود .اگر فرزندان بدانند مصالر
بیشتری دارد که مصر

مواد در فرزنالدان آنالان

مالواد از نظالر والالدین آنالان ،مشالکلی نالدارد ،احتمالال

کننالد .پالژوهش شالن 3و همکالاران ( )0222نشالان داد انتظالاری کاله

فرزندان افرادی که به سوءمصر

01

مواد مالیپردازنالد از مالواد دارنالد ،تحالت تالأریر تجالارب

مقایسه با نوجوانان خانوادههای عادی ،انتظار پیامدهای مثبت اجتماعی بیشالتری از مصالر
مواد دارند .محققان اینطور نتیجهگیری کردهانالد کاله چنالین انتظالار مثبتالی ناشالی از انتقالال
باورهای والدین به فرزندان است.
تأثیر عاملهای غیراختصاصی خانوادگی بر مصرف مواد فرزندان

عامالاللهالالای غیراختصاصالالی متعالالددی در خالالانوادههالالایی کالاله والالالدین بالاله سوءمصالالر
میپردارند ،وجود دارند که درنهایت به سوءمصر

مالالواد

فرزندان میانجامالد ،ازجملاله :سالاختار

آشفته خانوادگی ،در معرض اختالفات خانوادگی بالودن ،رفتارهالای والالدگری مختالل ،در
3. Shen

2. Shannon

1. Hogan
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است .در دوران ابتدای نوجالوانی ،فرزنالدان خالانوادههالایی کاله مالواد مصالر

مالیکننالد در
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والدینشان است و با فرزندان افرادی که چنین مشکلی ندارنالد بالهطالور معنالیداری متفالاوت
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محسوب میشود (وزیریان و مستشاری .)2322 ،از سوی دیرر ،استفاده از کودکان و نوجوانالان

مروري بر عاملهاي خطر خانوادگي در فرزندانِ والدین معتاد

معرض استرسهای مزمن و حاد بودن ،محرومیتهای اجتماعی و بدرفتاریهالا و آزارهالای
جسمانی ،روانی و جنسی.

پژوهش پن هیرو 1و همکاران ( ،)0229نشان داد خانوادههالایی کاله در آنهالا سوءمصالر

یالا

وابستری باله مالواد وجالود دارد آشالفتهتالر از خالانوادههالای عالادی هسالتند .ایالن خالانوادههالا،
تفالالاوتهالالای سالالاختاری و کالالارکردی بالالا خالالانوادههالالای معمالالولی دارنالالد .ارتباطالالات چنالالین
خانوادههایی بسیار درهم آمیخته 2است بهطوریکه ضرورت دارد مداخالت اساسالی بالرای
اصالح چنین روابطی صورت گیرد.
میزان باالی طالق در میان سوءمصر کنندگان مواد نیز یکالی از عاماللهالایی اسالت کاله بالا
افزایش خطر رشد سوءمصر
04

مالواد و رفتارهالای انحرافالی درفرزنالدان ارتبالاط دارد .زیالرا،

ساختار چنین خانوادههایی مختل است .یکی دیرر از خصوصیات چنین خانوادههایی ربات
کمتر است ،بهطوریکه دائم تغییر میکنند و نیالاز باله سالازگاری و سالازوکارهای مقابلالهای
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متعدد دارند که ،فراتالر از تالوان کودکالان و نوجوانالان اسالت .واالس )2992( 3گالزارش داد،
 97درصد وابستران به کوکائین و کراو ،فرزنالدان خالانوادههالای مختالل و آشالفته بودنالد.
سارتر 4و همکاران ( )0227گزارش دادند ،جنسیت مذکر و طالق والالدین در خالانوادههالای
مصر کننده مواد با مصر

زودهنرام مواد در فرزندان آنان همبستری دارد.

نارکو 5و همکاران ( ،)2999ساله گالروه ازکودکالان و نوجوانالان را از نظالر عاماللهالای خطالر
مختلف خانوادگی مورد بررسی قرار دادند :فرزندان خانوادههای اعتیاد ،کودکالانی کاله تالا
قبل از  22سالری با معتادان ارتباط داشتند و افراد عالادی کاله هیچرالاه بالا معتالادان ارتبالاطی
نداشالتند .نتالایج نشالان داد 92 ،درصالد فرزنالدان معتالادان در مقابالل  02درصالد از دو گالالروه
کنترل؛ سابقه رفتارهای انحرافی در خانواده و آشفتری خالانواده داشالتند .بالهعبالارت دیرالر،
آشفتری خانواده و رفتار انحرافی افراد خانواده ،قبل از  22سالری یکی از عاملهالای خطالر
ابتالی به اعتیاد است.
5. Nurco

4. Sartor

3. Wallace

2. Enmeshment

1. Pinheiro
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ساختار آشفته خانوادگی

ربابه نوري

کیفیت ازدواج والدین بر مصر

زودهنرام مالواد ارالر دارد (حیالاتبخالش و همکالاران.)0229 ،

مطالعه استرمن و گرابیک ( )0222نشان داد ،خانوادههایی که در آن والدین به سوءمصالر
مواد میپردازند یا وابستری به مواد دارند در دو بعد اساسی دارای مشکل هستند :کنتالرل و
هم کارکردهای خانوادگی آنان بهحد رضایتبخش نمیرسد.
مهارتهای ضعیف فرزندپروری :مطالعاتی که در زمینه نقش والد در خانوادههالای معتالادان
صالالورت گرفتالاله اسالالت نشالالان مالالیدهالالد کالاله افالالرادی کالاله بالاله سوءمصالالر

مالالواد و وابسالالتری

میپردازند در زمینه نقش خود بهعنوان یالک پالدر (آرنالاس و گریالف )0222،2و یالا یالک مالادر
(برنال رلدان 0و همکاران )0229 ،تعارض دارند .پژوهش آرنالاس و گریالف نشالان داد ،پالدرانی
که وابستری به هروئین دارند در زمینه ارتباط خود بهعنوان یالک پالدر بالا فرزنالد ابهالامهالای
زیادی دارند از جمله :داشتن مفهوم روشنی از پدریکردن ،ابهام در مورد نقش مالردبالودن

3

و پدربودن ،4احساس بیکفالایتی از سرپرسالت خالانواده بالودن ،احسالاس گنالاه درخصالوص

01

رهاکردن فرزند و ضعف در برقراری ارتباط با فرزند.

ضد اجتماعی بیشتر در نوجوانان اسالت کاله خالود ،پالیشبینالیکننالده رفتارهالای مخالاطرهآمیالز 6و
خصومت بیشتر در نوجوانان است .آنان نتیجهگیری کردند حمایت والالدین ماننالد سالپری اسالت
که در مقابل رفتارهای انحرافی و مصر مواد از نوجوانان محافظت میکند.
تحقیقات نشان داده است والدینی که به سوءمصر

مواد میپردازند کمتر قادر به حمایالت

هیجانی و اجتماعی از فرزندشان هستند .از سوی دیرر ،مدارو پژوهشی نشالان مالیدهنالد،
ارتباط و پیوند قوی والدین و کودو میتواند مان مصر

مواد و رفتارهای بزهکاراناله در

نوجوانان شود .درحالیکه پیوند ضعیف بین والدین و فرزندان یکی از عاملهایی است که
4. Fatherhood

3. Manhood

2. Bernal Roldan
6. Risk Taking

1. Arenas & Greif
5. Knight
.
.
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مشکالت ارتباطی بین والدین و فرزندان :کنایت 5و همکاران ( )2992در پژوهش خود گالزارش
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عواطف .آنان گزارش دادند که حتی سالها بعد از آن که فرد مواد مصر

نمالیکنالد بالاز

مروري بر عاملهاي خطر خانوادگي در فرزندانِ والدین معتاد

به مصر

مواد در نوجوانی میانجامد .این درحالی است که مصر

مواد توس نوجالوان،

خود به آشفتری بیشتر ساختار خانواده میانجامد (مریکانراس 2و همکاران.)2992 ،
پژوهش رسنیک 0و همکاران ( )2997بر روی  20222نفر از نوجوانان  20تالا  22سالاله نشالان
محافظتکننده قوی از کلیه رفتارهای پرخطر از جمله خودکشی ،ارتبالاط جنسالی ،مصالر
مواد و خشونت است.
پژوهش گریکو-ویروریتو 3و همکاران ( )2999گزارش دادند در خانوادهای که مرد ،معتالاد
است حتی مادر سالم نیز از نظر روانی دچالار فشالار مالیشالود و ایالن پریشالانی بالا افسالردگی
فرزندان همبستری و ارتباط دارد .از سوی دیرر ،مشکالت ارتباطی بین والدین و فرزنالدان
نیز باعث افزایش احتمال خطر سوءمصر

مواد در فرزندان میشود.

استرس :جدا از ساختار خانواده ،تشنج و استرسهای ناشی ازآن ،استرسهای متعالدد دیرالری
هم در خانوادههای مصر کننده مواد وجود دارد .زندگی در درون خالانوادهای کاله یکالی از
01

والدین دچار سوءمصر

یا وابستری به مواد است فرد را در برابر استرسهای متعالددی قالرار
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میدهد که خود باعث افزایش احتمال مصالر
یکی از والدینشان باله سوءمصالر

مالواد در نوجوانالان مالیشالود .نوجوانالانی کاله

مالواد مالیپالردازد ،بیشالتر از فرزنالدان خالانوادههالای عالادی

استرس تحمل میکنند (مریکانراس و همکاران .)2992 ،در همین رابطاله ،پالژوهش سالیمانتو  0و
همکاران ( )0222نشان داد رویدادهای استرسزای زندگی یکی از عاملهای مؤرر در مصر
منظم سیرار و الکل در نوجوانان است .بنجت و همکاران ( )0223گزارش دادند ،افالرادی کاله
در دوران کالالودکی مشالالکالت و سالالختیهالالای بیشالالتری تحمالالل کردنالالد ،بیشالالتر درگیالالر مالالواد و
مصر

آنها میشوند .در این میان ،افرادی که بهعلت مشکل والدین خود ،دسترسی باله مالواد

دارند و مورد بدرفتاری قرار دارند ،در وضعیت بدتری هستند.
نظارت :نظارت کم والدین و همنشینی با همساالن منحر  ،پالیشبالین مصالر
(ون رایزین و همکالاران .)0220 ،نظالارت والالدین بالا مصالر

مالواد اسالت

الکالل ،مالاریجوانالا ،کوکالائین و

داروهالالای روانگالالردان ارتبالالاط دارد (کالالالرو و همکالالاران .)0220 ،نظالالارت والالالدین در میانالاله
4. Simantov

3. Greco-Vigorito

2. Resnick

1. Merikangas
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داد ،ارتباط و پیوند با خانواده و والدین و همچنالین احسالاس پیونالد بالا مدرساله یالک عامالل

ربابه نوري

کودکی توس والدین یا سرپرست کودکان و نوجوانان ،باعث پیشریری از شروع مصر
مواد یا تأخیر آن میشود (چیلکوت و همکاران.)2999 ،
اصوال ،ارتباط و دلبستری قوی بین والدین و فرزندان و همچنین نظارت و کنتالرل آنالان بالر
فرزندان ،در کاهش بزهکاری آنان نیز مؤرر است .بههمین دلیل است که مناب پژوهشالی از
این موضوع حمایت میکنند که خانواده ،تنها عامل بسیار تأریرگذار دوران کالودکی اسالت
که میتواند سازگاری او را در زندگی آینالده تضالمین کنالد (مریکانرالاس و همکالاران.)2992 ،
یافتههای پژوهش دی.کلمنت و همکالاران ( )0222نشالان داد ،بالا نظالارت والالدین ،اقالدام باله
رفتارهای خطرناو و عواقب آنها کاهش مییابد.
در همین رابطه ،گیو و همکاران ( )0222با استفاده از الروی رشالد اجتمالاعی ،شالاخصهالای
سوءمصالالر

و وابسالالتری بالاله مالالواد را بررسالالی کردنالالد .آنالالان در یالالک مطالعالاله طالالولی،

 222دانشآموز ( 52درصد پسالر) را از سالن  22سالالری ارزیالابی نمالوده و آنالان را تالا سالن

01

 02سالری پیریری کردند .عالوه بر این ،در سن  20و  29سالری نیز این نوجوانالان دوبالاره

فرزندان ،قواعد روشن و تعریف شده خانواده از رفتارها ،پاداش مناسالب خالانواده باله رفتالار
کودو ،مهارت قوی امتناع و باور قوی به موضالوعات اخالقالی بالا کالاهش سوءمصالر

و

وابستری به مواد در سن  02سالری ارتباط داشت.
خشونت ،آزار و بدرفتاری :مصر

مواد والدین ،پیشبینِ خطر آزار و بالدرفتاری جسالمی،

جنسی و غفلت از فرزندان است (اپل یالارد و همکالاران .)0222 ،بالدرفتاری و آزار فرزنالدان در
والدین مصر کننده مواد شای اسالت (برنالال رولالدن و همکالاران .)0229 ،کارکردهالای مختالل
خالالانوادگی بالالهخصالالوص پرخاشالالرری بالالا اخالالتالالت مصالالر

الکالالل همبسالالتری دارد

(فولر و همکالاران .)0223 ،با توجه به افزایش تعداد زنالان مصالر کننالده و سوءمصالر کننالده
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بررسی شد .یافتهها نشان دادند پیوند قوی با مدرسه ،پایش و نظارت دقیق والالدین از رفتالار
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ارزیابی شدند .در هر مرحله از ارزیابی ،ارتباط بالین سوءمصالر

و وابسالتری باله الکالل نیالز
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رفتار فرزندان مان مصر

مواد در میان نوجوانان میشود .پالایش و نظالارت مناسالب رفتالار

مروري بر عاملهاي خطر خانوادگي در فرزندانِ والدین معتاد

مواد و با توجه به اینکه تعدادی از این زنان مادر نیز هستند ،آسیبهالای ناشالی از مصالر
مواد در خانواده بیشتر میشود (گالرا و همکاران.)0225 ،
بالالین سوءمصالالر

والالالدین و آزار و بالالدرفتاری بالالا فرزنالالدان ارتبالالاط وجالالود دارد .یکالالی از

روانی مهمی میشود (مریکانراس و همکاران.)2992 ،
هانسون و همکالاران ( )0229خشالونت را در یالک نموناله معالر

از نوجوانالان ( 0203نفالر)،

 20تالا  27سالاله مالورد بررسالی قالرار دادنالالد .یافتالههالا نشالان داد تعالداد زیالادی از نوجوانالالان،
خشونتهای مختلفی را تجرباله کالردهانالد 2/0 :درصالد حملاله جنسالی 00/5 ،درصالد حملاله
فیزیکالالی و  39/7درصالالد شالالاهد خشالالونت در خانالاله یالالا جامعالاله بودنالالد .اعضالالای خالالانوادهی
 22/0درصد نوجوانان مصر کننده مواد بودند؛  52/9درصد والدین مصر کننده الکل و
 29/2درصالالد دیرالالر آنالالان مصالالر کننالالده مالالواد بودنالالد .مصالالر

مالالواد در والالالدین ،عامالالل

تعدیلکننده افسردگی اساسی ،اختالل تنش زای پس از رویداد ،2سوءمصالر
01

به مواد بود .نوجوانانی که در معرض خشونت بیشتری بودند ،مصر

و وابسالتری

الکل و مواد بیشالتری
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را گزارش دادند و تشخیصهای روانپزشکی بیشتری داشتند.

سیمانتو

و همکاران ( )0222گزارش دادند افزایش خطر مصر

منظم سیرار و الکالل در

نوجوانان با تاریخچه آزار ،بدرفتاری و خشونت در خانواده ارتباط دارد.
والش 0و همکاران ( )0223در نمونه معرفی از مردم شهر انتاریو ،3ارتبالاط بالین بالدرفتاری بالا
کودو و والدین مصر کننده مواد (الکل و مالواد) را بررسالی کردنالد .یافتالههالا نشالان داد
بدرفتاری جسمی و جنسی ،بهطور معنیداری در فرزنالدان والالدینی کاله سوءمصالر
داشتند بیشتر بود و چنانچه هر دو والد ،به سوءمصر
و قویتر میشد .بهعبارت دقیقتر ،سوءمصر

مالواد

مواد میپرداختند این ارتبالاط بیشالتر

والالدین ،میالزان خطالر بالدرفتاری جسالمی و

جنسی را بیش از  0برابر افزایش میدهد .کاسالادو -فلالورز و همکالاران ( )2992در پالژوهش
خود گزارش دادند فرزندان والدین معتاد به هروئین از مشکالت زیادی رنالج مالیبرنالد کاله
غفلت و بی توجهی یکی از آنهاست.
3. Ontario

2. Walsh

1. Post traumatic stress disorder
[
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خصوصیات خانوادههای معتاد ،غفلت از فرزنالدان اسالت کاله باعالث پیامالدهای جسالمانی و

ربابه نوري

بدرفتاری و آزار کودکان و نوجوانان توس افراد مصالر کننالده مالواد و الکالل مالیتوانالد
بهطور مستقیم ناشی از رفتار مختل فرزندان و اِعمال انضباط ناسالم از سوی والدین باشد یالا
بهصالورت غیرمسالتقیم و بالهدلیالل نالاتوانی در نظالارت و محافظالت از فرزنالدان ایجالاد شالود
ابتال بـه بیمـاریهـای روانـی :مطالعالات مختلالف بالر روی نوجوانالان و جوانالان ،همبالودی
سوءمصر

مواد با سایر اختالالت روانپزشکی را نشان مالیدهالد .درخصالوص کودکالان،

بهنظر میرسد آسیب و بیماری روانی ،یک شاخص مهم ابتال به سوءمصر

مالواد و الکالل

باشالالد (گلنتالالز .)0220 ،کودکالالان و نوجوانالالان والالالدین مصالالر کننالالده مالالواد هالالم مشالالکالت
برونریزی و هالم درون ریالزی بیشالتری دارنالد از جملاله رفتارهالای ضالداجتاعی ،مشالکالت
هیجانی ،نقص در توجه و انزوای اجتماعی .چنین وضعیتی ،خالود ،احتمالال شالروع مصالر
زودهنرام مواد و الکل در سنین پایینتر ،در مقایساله بالا همسالاالن عالادی را نشالان مالیدهالد
(برنین

و همکاران .)0220 ،درخصوص کودکان ،آسیب و بیماری روانی ،یک شاخص مهالم

ابتال به سوءمصر

مواد و الکل است (گلنتالز .)0220 ،پژوهش بارنو و همکاران ( )0220نشالان

09

داد فرزندان خانوادههای الکلی بهطالور معنالیداری بیشالتر از فرزنالدان خالانوادههالای عالادی
دارای تشخیص اختالالت روانپزشکی اختالل سلوو 1و شخصیت ضد اجتماعی 2هستند.

والدین مصر کننده مواد یا الکل دارند ،در باالترین خطالر ابالتالی باله اخالتالالت روانالی نیالز
هستند .هوگلند ،)0223( 3کودکانی که پدر الکلی داشتند را بالا کودکالان افالراد عالادی مقایساله
کرد .نتایج نشان داد فرزندان الکلالیهالا در مقایساله بالا کودکالان عالادی مشالکالت بیشالتری در
4

سازگاری داشتند که از طریق آزمون  CBCLارزیابی شد .مطالعه الیور ،روسو مالاترز ()0222

نشان داد فرزندان والدینی که وابستری به هروئین دارنالد مشالکالت زیالادی از نظالر ارتباطالات
اجتماعی ،تحصیل و بهداشت دارند که خطالر سوءمصالر

در آنالان را بیشالتر از همساالنشالان

میکند.
3. Haugland
ج

1. conduct disorder
2. antisocial personality disorder
4. Oliver, Rowse & Mathers
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همچنین ،والدین آنان نیز بهطور معنیداری بیشتر از والالدین عالادی تشالخیصهالای محالور I
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(اپل یارد و همکاران.)0222 ،

مروري بر عاملهاي خطر خانوادگي در فرزندانِ والدین معتاد

پژوهش دیرری که توس کیل پاتریک و همکاران ( )0223بر روی همین عالده انجالام شالد
نشان داد  29درصد پسرها و  29درصد دخترها حداقل یک تشخیص روانپزشکی داشالتند.
 7/0درصد پسرها و  23/9درصد دخترها از اختالل افسردگی اساسی رنج میبردند .شالیوع
مصر

مواد در والدین ،اختالل تنش زای پس از رویداد ،افسردگی اساسی و سوءمصر

و وابستری مواد در فرزندان را تحت تأریر خود قرار میداد .ایالن در حالالی اسالت کاله یافتاله
پژوهش والش و همکاران ( )0220نیز نشان داد مصر

مواد در والدین ،افسالردگی ،مانیالا و

اسکیزوفرنیا ،بدرفتاری و آزار جسمی ،جنسی یالا هالر دو را باله میالزان  0تالا  3برابالر افالزایش
میدهد.
دلوسیا و همکاران ( )0222در مطالعه خود بر فرزنالدان پالدران الکلالی درمالانشالده ،گالزارش
دادند ،حتی پس از درمان نیز فرزندان پدران الکلی دارای عالیم روانی باالتری هستند .اگر
11

چه ابتال به الکل پدر درمان شده بود ولی هنوز ،خطر عام ابتال به الکل در فرزندان آنان ،در
مقایسه با فرزندان پدران عادی؛ باالتر بود.
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رانسالالاویل و همکالالاران ( )2992وابسالالتران درجالاله یالالک ( 277نفالالر) معتالالادان بالاله مالالواد افیالالونی
( 392نفر) را بررسی کردند و آنان را با  202نفر افراد عالادی گالروه گالواه مقایساله کردنالد.
نتایج نشان داد میزان اعتیاد به الکل ،سوءمصر

مواد ،افسردگی و شخصیت ضد اجتماعی

در وابستران به مالواد افیالونی؛ در مقایساله بالا افالراد عالادی گالروه کنتالرل بالاالتر بالود .خطالر
مشالالکالت رفتالالاری کودکالالان بالالا افالالزایش مشالالکالت بهداشالالت روانالالی ،مصالالر

مالالواد و

خشونتهای خانری افزایش مییابد (ویتاکر و همکاران.)0229 ،
با توجه به آنچه در باال مطرح شد و تعامل عاماللهالای خطالر متعالددی کاله در خالانواده افالراد
مصر کننده مواد و الکل وجود دارد و سالمت جسمی و روانی فرزنالدان ایالن خالانوادههالا را
مورد تهدید قرار مالی دهالد ،ضالرورت مالداخالت جالدی مبتنالی بالر خالانواده مطالرح مالیشالود
(برنین و همکالاران .)0220 ،در این قسمت مرور کوتاهی بر ضرورت مداخلههالای مبتنالی بالر خالانواده
جهت پیشریری از ابتالی به اعتیاد در فرزندان والدین مصر کننده مواد و الکل ارائه میشود.
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سوءمصر

و وابستری به مواد بهترتیب در پسرها و دخترها  2/0درصد و  9/0درصد بالود.

ربابه نوري

ضرورت مداخلههای پیشگیرانه در خانوادههای معتاد

در مورد والدین سوءمصر کننده و وابسته به مواد وفرزندان آنان معمالای پیچیالدهای وجالود دارد؛
از یکسو ،چنین والدینی باعث تخریالب رشالد و بهداشالت فرزنالدان مالیشالوند و از سالوی دیرالر،
مالالیگذارنالالد .بالاله ایالالن ترتیالالب ،آنالالان هالالم عامالالل خطالالر و هالالم عامالالل محافظالالتکننالالده از مصالالر و
سوءمصر فرزندان خود هستند .ولی ،ارر حفاظتی آنان بیشتر است (وجسیزیک.)0223 ،
بنابراین ،از یکسو باید پیوندهای عاطفی آنان را با فرزنالدان تقویالت کالرد و از سالوی دیرالر،
باید رفتارهای مخرب والدین را از طریق درمان و مداخلههالای مناسالب کالاهش داد .بنالابراین،
ضرورت مداخله جدی در این خانوادهها وجود دارد .این در حالالی اسالت کاله پالژوهشهالای
مختلف ،ارربخشی باالی مداخلههای خانوادگی در پیشالریری از سوءمصالر

و وابسالتری باله

مواد را تأیید کردهاند (اسالپات و همکالاران 0220؛ کالامپفر و آلالواردو و همکالاران0223 ،؛ کالامپفر2999 ،؛
برونین

و دیرران.)0220 ،

10

کامپفر و همکاران ( )0223گزارش دادند که بهطالور متوسال ارربخشالی برنامالههالای درمالانی

ارربخشی آنان بهمراتب افزایش مییابد.
ارائه مداخلههای مبتنی بر خانواده برای پیشریری از ابتالی فرزندان خانوادههای معتاد باله ایالن
بیماری سنرین ،نالوعی پیشالریری اختصاصالی 1محسالوب مالیشالود .از آنجالاییکاله فرزنالدان
خانوادههای معتاد ،در خطر باالی ابتالی به این بیماری قرار دارند ،نیاز آنالان باله مداخلالههالای
خاص پیشریرانه بسالیار بیشالتر از کودکالان و نوجوانالانی اسالت کاله در خالانوادههالای معمالولی
زندگی میکنند .این درحالی است که در کشور ،برنامههای پیشریری اختصاصی که باله ایالن
گروه از افراد در معرض خطر باال بپردازد ،محدود است.
1. Selective prevention
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کودکان هستند و چنانچه برنامههای پیشریرانه ،هم کودو و هالم خالانواده را در برگیالرد،
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متمرکز بر خانواده 0 ،تا  9برابر بیشتر از برنامههای پیشالریرانهای اسالت کاله فقال مبتنالی بالر
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ارتباط غنی و قوی با فرزندان ،ارر پیشریرانه دارد .والدین هم بر رفتار و هم بر هیجان فرزنالدان تالأریر

مروري بر عاملهاي خطر خانوادگي در فرزندانِ والدین معتاد

هد

مداخلههای پیشریرانه مبتنی بر خالانواده ،افالزایش رشالد مثبالت کودکالان و نوجوانالان از

طریق مهارتهای فرزندپروری ،برقالراری ارتبالاط صالحیح بالین والالدین و فرزنالدان و تشالویق
رفتارهای مثبتی است که دلبستری والد -فرزند را افزایش میدهد .ایالن مداخلالههالا عالالوه بالر
فرزندان نیز میانجامد .بههمین دلیل ،فرزندان والدین مصر کننده مواد و الکل نیاز جدی باله
خدمات پیشریرانه دارند (کامپفر .)0220 ،نمونهای از برنامههای ارربخش در زیر ارائه میشوند:
برنامه والدین تحت فشار :1داو و همکارن ( )0223خانوادههای افرادی که باله درمانرالاههالای
متادون 2مراجعه کرده بودند را تحت پوشش برنامه خود قرار دادند .هد

مداخلاله ،بهبالود

رفتار کودو ،کاهش استرس والدین ،بهبود کارکردهای خانوادهها ،تنظیم عواطف ،خلالق
و نررش نسبت به خود بهعنوان یک والد بود .نتایج نشان داد در سه حوزه بهبود مهارتهالا
دیده شد :کارکرد والدگری ،رابطه والدین-کودو و کنترل رفتارهای پرخطالر و مصالر
11

مواد توس والدین .یکی از مشخصههای مهم این مداخله ،رضایت زیاد خانوادهها بود.
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درمان چندسیستمی :3این برنامه ،درمانی جام و مبتنی بر خانواده جوانانی است کاله دچالار
مشکالت هیجانی ،رفتاری واجتمالاعی هسالتند .درمالانگالران متخصالص ،مشالکالت فالردی،
خانوادگی و محیطی که بر مشکالت رفتاریِ تأریر دارند را مشخص کالرده و بالر روی آنهالا
کار میکنند .مداخلهها عبارت است از :بهبود ارتبالاط ،مهالارتهالای والالدگری ،ارتبالاط بالا
همساالن ،عملکرد تحصیلی و مدرسه و شبکه اجتماعی .این برنامه برای نوجوانان  20تا 27
سالهای که مشکالت جدی رفتاری یا رفتارهای ضداجتماعی دارند ،طراحی شده اسالت؛ از
جمله مصر

مواد یا انجام رفتارهای جنایی .درمان چندسیسالتمی بالا درگیرکالردن خالانواده

میکوشد تا ریشههای رفتارهای مشکلآفرین نوجوانان را دریابد و درمان کنالد .فراتحلیلالی
که بهتازگی انجام شد (ون در استوو و همکاران )0220 ،نشان داد ایالن مداخلاله بالرای نوجوانالان
مشکلدار بسیار ارربخش است.
2. Methadone

1. Parents Under Pressure Programme
3. Multisystemic Therapy
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بهبود ارتباط والد -فرزند به اِعمال صحیح انضباط و بهخصوص مهارت نظارت بالر رفتارهالای

ربابه نوري

مداخله قدرت مقابله :1این برنامه توس الو من و ولز ( )0220بهعنوان یک مداخله عالام و
بالالرای پیشالالریری از رفتارهالالای نامناسالالب و پرخالالاش کودکالالان تالالدوین شالالد .ایالالن برنامالاله هالالم
کودکان و هم والدین را دربر میگرفت.
با مدرسه ،مشارکت بیشتر والالدین در رسالیدگی باله فرزنالدان ،تنظالیم خالود و توانالاییهالای
اجتماعی .اجرای این برنامه نشان داد در کودکانی که در این برنامه شرکت کرده بودند در
مقایسه با افراد گروه کنترل ،میزان مصر

مواد کاهش یافت.

برنامه پلها :2گروبر و همکاران ( )0222در مداخله خود ،ترکیبالی از درمالان و ارائاله نقالش
خانوادگی برای والدینی که به سوءمصر

مواد میپرداختند و برای درمان مراجعاله کالرده

بودند ارائه کردند.
آنان به این افراد کمک میکردند که بتوانند نقشهالای خالانوادگی خالود را احیالاء کننالد و
مهارتهای مورد نیاز برای والدی مؤرر وحمایتکننده را بیاموزند .دراین برناماله ،در کنالار

11

پیشریری از بازگشت ،خدمات باال نیز به والدین ارائه شد.

دهه  22میالدی تدوین شد و تاکنون در  27کشالور جهالان و در فرهنال

هالای مختلالف اجالرا

شده است و ارربخشی آن بهصورت فراگیری تأیید شده است.
این برنامه شامل  20جلسه است و برای والدین فرزنالدان  3تالا  29سالال تهیاله شالده اسالت .هالر
جلسه دو ساعت است که ساعت اول والدین و فرزندان جدا آمالوزش مالیبیننالد و جلساله دوم
مشترو است که به تعامل فرزندان و والدین پرداختاله مالیشالود .محتالوای برناماله شالامل ایالن
مالالوارد اسالالت :روابال خالالانوادگی ،مهالالارت فرزنالالدپروری ،مهالالارتهالالای زنالالدگی و اجتمالالاعی
(کامپفر و همکاران.)0222 ،
2. The briges program

1. Coping power intervention
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آن و در فرهن

های مختلف ارربخشی داشته است .این برنامه توسال کالامپفر و همکالاران در
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برنامه تقویت خانواده :یکی از مؤررترین برنامهها و تنها برنامهای است که مسالتقل از مجریالان
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اجزای اساسی این برنامه عبارتند از :مهارتهای والدگری ،حل مسئله ،حل اختال  ،پیوند

مروري بر عاملهاي خطر خانوادگي در فرزندانِ والدین معتاد

جمع بندی و نتیجهگیری

با توجه به آنچه در باال مطالرح شالد ،خالانوادههالای فرزنالدان مصالر کننالده مالواد و الکالل
بهدالیل مختلف ژنتیالک ،عاماللهالای اختصاصالی خالانوادههالای مصالر کننالده و همچنالین
اجتماعی قرار دارند .عالوه بر آنکه به احتمال قوی این کودکان و نوجوانالان در آینالده باله
اعتیاد مبتال خواهند شد .کیفیت نامناسب زندگی آنالان ،یعنالی زنالدگی در خشالونت ،انالواع
آزارهالالا و بالالدرفتاریهالالا ،بیمالالاریهالالای روانالالی ،خالالانواده پالالرتنش و پریشالالان و سالالایر مالالوارد،
ضرورت مداخلههای جدی پیشریرانه را مطرح میکند .این در حالی است که مداخلههالای
مبتنی بر خانواده متعددی در جهالان تالدوین و اجالرا شالدهانالد کاله مطالعالات متعالدد در طالی
سالهای مکرر حکایت از ارربخشالی آنهالا دارد .در ایالن رابطاله ،ضالروری اسالت مسالئوالن،
برنامهریزان و تصمیمگیرندگان نهادهای مختلف رسمی و غیررسمی و بهویژه سازمانهالای
14

مردمنهاد که دسترسی به چنین خانوادههایی دارند در این زمینه اقدام کنند .مساللم اسالت در
چنین برنامهریزیهایی عالوه بر مرور مطالعات و تحقیقات انجامشده ،نیازسنجی و ارزیالابی
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وضعیت کنونی خانوادههای مصالر کننالده و وضالعیت زنالدگی فرزنالدان آنهالا از اولویالت
باالیی برخوردار است.
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