
خانوادهپيشگيري از اعتياد در 

دکتر یارمحمدي واصل
استاد دانشگاه بوعلی سينا



آزمون شناخت فرزندان
رنگ مورد عالقه اش کدام است ؟–1
برنامه تلویزیونی مورد عالقه اش کدام است ؟–2
هنرپيشه مورد عالقه اش کيست ؟–3
اسم نزدیك ترین دوست او چيست ؟–4
می کند ؟تقليد رارفتارهاي چه کسی یا کسانی -5
غذاي مورد عالقه اش چيست ؟–6
اگریك آرزو داشته باشد چه آرزویی است ؟–7
اسم معلم مورد عالقه اش چيست ؟–8
توصيف کند آنها چه هستند ؟را خوداگربا سه کلمه یا ویژگی –9

توصيف کند آنها چه هستند؟را شمااگر با سه کلمه یا ویژگی –10



کارکردهای خانواده

1-ایجاد رابطه ایمن و غنی

2-اِعمال انظباط مناسب



ایجاد رابطه ایمن و غنی

دلبستگی

رسیدگی و حضور والدین

پاسخگو : رابطه گرم و صمیمانه
بودن والدین به نیازهای عاطفی و 

هیجانی فرزندان

مدل قرار دادن والدین



نوزاددلبستگي

ي تمايل نوزاد به برقراري نوعي رابطه ي نزديک با افراد

. ادمعين و احساس نوعي امنيت بيشتر در حضور اين افر

 پيوند عاطفي عميقي که با افراد خاص  در زندگي خود

ا آنها برقرار مي کنيم به طوري که باعث ميشود وقتي که ب

ام تعامل مي کنيم، احساس نشاط و شادابي کرده و به هنگ

ي استرس از اين که در کنار آنها هستيم، احساس آرامش م
کنيم



دلبستگيانواع 

1-پاسخ دهي حساس مراقب به نيازهاي نوزاد ):  دلبسته ايمن
(منجر به دلبستگي ايمن مي شود

2-الت و مراقبين بيشتر بر اساس تماي)اجتنابي:  دلبسته نا ايمن
(حاالت خلقي خود به نيازها کودک پاسخ مي دهد 

3-ي مراقبين رويه يکسان)يا مقاومدو سو گرا : دلبسته نا ايمن

ندارند، گاه در پاسخ دهي به کودک حساسند و گاهي توجهي به 
(کودک ندارند 



اساس سبک های فرزند 
پروری

محور محبت-1

محور انظباط و عمل-2



نيازهاي ويژه كودكان

يوندپوارتباطبهنيازاعتماد،محبت،عشق،بهنياز-1
صميميت،وجويي

آرامشوامنيتبهنياز-2
سازندگيپيشرفت،تحسين،بهنياز-3
خودمختاريپذيري،مسئوليتاستقالل،بهنياز-4
جديدتجاربوتحريكبهنياز-5
، همدليندرک شد-6
احترام / نياز به شايستگي -7



نيازهاي ويژه كودكان

ايينياز به پيشرفت و برتري جويي، خودنمايي، خود شکوف-8

زنش نياز به دفاع از خود و گريز از آسيب، گريز از تحقير و سر -9

مراقبتهدايت،وحمايتبهنياز-10
نياز به نظم و ترتيب و قانون مندي -11

نياز به داشتن معنا در زندگي، -12

نياز به تفريح و بازي و هيجان خواهي-13



سبكهاي فرزند پروري 

سبك فرزند پروري استبدادي –1

سبك فرزند پروري سهل گير–2

سبك فرزند پروري قاطع–3

سبك فرزند پروري غافل-4

ت سبك فرزند پروري بیش از حد محافظ-5

کننده



قع انتظار، دستور، قانون و تو:  خانواده مستبد
زياد،  محبت كم

هستندمواجهشديدمحدوديتهايباخانوادهمحيطدركودكانشيوهايندر.

كنندپيرويوالدينخاصمقرراتازهستندموظفآنها.

كننداطاعتآنهاازچراوچون بدون كهخواهندميخودفرزندانازوالدين

دهندميتوضيحراخودهايخواستهعلتندرتبه.

كنندمياستفادهزورازبيشترآنها

وندشميمتوسلبدنيهايتنبيهبهاطاعت،بهخودفرزندانكردنواداربراي.

داردهمراهبهسنگينمجازاتهايقوانينازتخلفهاييخانوادهچنيندر.



انتظار، دستور،:  خانواده مستبد
قانون و توقع زياد،  محبت كم



 ،خانوادگي قواعد و قانون هاي در خانواده هاي مستبد
.  استمحبت و توجه اندك زياد است ولي 

 به خواسته ها، عاليق و سليقه در اين برنامه ريزي ها
. چندان اعتنايي ندارندهاي فرزندان خود 

دارند وليانتظارات زيادي والدين مستبد از فرزندان خود
.دلیل و منطق انتظارات خود را بیان نمي كنندمعموالً 

 و آن را یک اطاعت، ارزش زیادی قائل اند آنان برای
.  در خانواده می دانندارزش مهم 



ويژگي هاي فرزندان 
سبك فرزند پروري استبدادي

 مهارت های اجتماعی ضعيف و به همين دليل انزوا و
گوشه گيری، 

،ضعف در هدف گزینی

،ضعف در تصميم گيری

،اضطراب باال

،فقدان کنجکاوی

 م دردختران تسلي)واکنش ضعيف در مقابل ناکامی ها
(.بيشتر دیده می شودپسران، خصومت و در 

 توانايي در حل مسئله عدم



: خانواده سهل گیر
توجه و محبت زياد، انتظار اندک

ان در اين شيوه والدين از فرزند: انتظار و توقع از فرزندان كم
.  ندارندخود انتظار چنداني 

 قواعد و قانون خانوادگي برايخانواده هاي آسان گير
در خانه مقررات مشخص ي در اين شيوه . فرزندان وجود ندارد

. وجود ندارد

ان كه هر گونه انتظار يا توقع مسئوليت يا وظيفه از فرزند
.  استيك اشتباه باعث رنج و ناراحتي فرزندان مي شود،

 بي ، بیش از اندازه آزادو به همين دليل، آنان را
.مي گذارندبي برنامه و مسئوليت

 ود رفتارهاي تكانش ي خبيان احساسات  اين شيوه فرزندان به در
.  دارندآزادي عمل

 يا تنبيه به ندرت از تشويق وكنترل فرزندان در اين شيوه والدين براي
. زور استفاده مي كنند



هم توجه و محبت و : والدين قاطع 
هم انتظار و توقع

بهترين سبك فرزندپروري، سبك قاطع است  .

 و هم خود انتظاراتي دارند والدين هم از فرزندان
.  نشان مي دهندتوجه و محبت نسبت به آنها 

 استمتناسب با سن آنان انتظارات  منطقي و  .



 را از فرزندان با آنان در ميان مي آنان انتظارات خود
.  مي كنندگفت و گو گذارند و در اين زمينه با آنان 

 ،د براي قواعدلیل و منطق روشني والدين قاطع
.مطرح مي كنندخانوادگي



اطعويژگي هاي فرزندان سبك فرزند پروري ق

شاد

اتکاء به نفس

تنظیم هیجانی

 مهارت های اجتماعی قوی

 فرزندان متكي به خود، عزت نفس باال

 عالقمند به پيشرفت

 روحيه همكاري باال

 مسووليت پذير



عويژگي هاي فرزندان سبك فرزند پروري قاط

ی،ارزش زیاد قائل شدن برای همکاری و مسئولیت اجتماع

،استقالل

،روحیه چالش با مشکالت

،پیشرفت های تحصیلی باال

،شایستگی ها و توانمندی های قوی روانی و اجتماعی

،قدرت قضاوت خوب

 سالمت رواني باالتر

 بلوغ اجتماعي و اخالقي

 ابراز وجود باال

 خود كنترلي باال



:  خانواده هاي غافل
نه انتظار و نه توجه و نه محبت

 به كار آنان ندارندجدا بوده و  كاري از فرزندان .

 ت مسئوليو توقع ، انتظاربراي فرزندان خود، برنامه، آنان
.  تعيين نكرده اندخاص ي 

به خاص ي نيزتوجه،  محبت، صميمت و عاطفه ، همچنين
.فرزندان خود نشان نمي دهند

 ود فرزندان خبه  نیازهای عاطفي، رواني و پشتيابي توجهی
. ندارند



:  خانواده هاي غافل
نه انتظار و نه توجه و نه محبت

 نند از فرزندان خود را تامين مي كفقط نيازهاي اوليه والدين
... . جمله غذا، پوشاك، تحصيل و 

 عاطفي، رواني  خودشان اهمیت داردبه نیازهای  .

 تفريح، روابط اجتماعي و كاراين والدين، براي ،
.  استمهم تر از فرزندان ...  و معاشرت 

 خود نداردنظارتي بر رفتار فرزندان غافل، خانواده .



مشکالت شایع 
در سبک فرزند پروری غافل

 طالق والدين، ،عاطفي بين زن و شوهرمشكالت

 ماموريتعلت يكي از والدين در منزل به نبود

 شغل، زنداني شدننبود يكي از والدين در

جسمي و رواني از جمله ها و اختالالت مختلف بيماري
،يكي از اعضاي خانواده به خصوص والديناعتياد

 مالي و اقتصاديمشكالت،

 پرمشغله ایو موقعيت های  مهموالديني كه مشاغل یا
.دارند



ويژگي هاي فرزندان
سبک فرزند پروری غافل

،طرد

،ضعف یا فقدان دلبستگی ایمن

،ضعف مهارت های هيجانی، شناختی و اجتماعی

،پرخاشگری

،عدم پيروی و اطاعت از استانداردها

،نافرمانی

،رفتارهای ضداجتماعی

 همراه شدن و پيوستن به گروه ها و باندهای
.  ضداجتماعی



سبك فرزند پروري توجه بيش از حد 

:  اين والدين دو دسته هستند
والدين بسيار لوس كننده –1

:  كه به كوچكترين در خواستهاي كودك پاسخ مثبت مي دهند كه باعث

 پرتوقع شدن كودك

 پرخاشگر بودن كودك

 تحمل پايين در برابر ناكامي

 ناتواني در برقراري روابط صحيح اجتماعي



سبكهاي فرزند پروري توجه بيش از حد 

والدين بسيار مسلط و غالب –2

ه خود كه با كنترل شديد خود كودك را از خود مختاري، اعتماد به نفس و اتكا ب
:  بي بهره مي سازند و باعث

 فرمانبرداري كودك، اطاعت بي چون و چرا

 فعل پذيري و متكي بودن به غير

خجالت و بي كفايتي كودك خود مي شوند   .


