
 

 پيشگيري از اعتياد و مصرف مواد در خانواده

 )مهارت هاي فرزند پروري پيشگيرانه(

 

 نقش خانواده در پيشگيري اوليه از مصرف مواد

شکی نیست که سالمت خانواده و به کار گیری روش ها و مهارتهای موثر فرزندپروری در بزرگ کردن 

تیک، ذاتیی و مییییی در شیکل گییری     عوامل ژنسالم فرزندان نقشی اساسی دارد. درست است که 

در ایی  راسیتا    کلییدی ویژگیها و تکامل کودک نقش دارند اما فرایند های خانوادگی نیز حائز اهمیتی 

خانواده ها  .رتمند استند پروری موثر یک عامل میافظ قدپژوهش ها نشان داده است که فرز هستند.

اسی   خانوادگی، راهنمیایی، قیانون گیزاری من    می توانند با تامی  نیازهای اساسی، ایجاد فضای ام 

نان را از بسیاری رفتارهای مشکل ساز و پر خیر از جمله مصرف مواد ونظارت بر زندگی فرزندانشان آ

  .و بزهکاری دور نگه دارند

دهه اخیر سیح زندگی کودکان و خانواده ها در اکثر نقاط جهیان افیزایش یافتیه، امیا      اگر چه در سه

کودکان نیز بیشتر شده است. صاحبنظران مدلهای متعددی را در مورد نیوه شیرو    مشکالت رفتاری

سی قرار داده اند. در تمامی ای  مدلها عوامیل خیانوادگی و والیدی     رمصرف مواد در نوجوانان مورد بر

در دوره  "نقشی بنیادی در تمام دوران کودکی و نوجوانی دارند، حال آنکه دوستان وهم سیانن االبیا  

اگر چه هم سانن نقیش منییی   اهی پیش از شرو  مصرف مواد تاثیرگزار بوده اند.به عبارت دیگر کوت

جوان به سوی مصرف مواد دارند، خانواده نقش مثبت میوری در جلیوگیری از  در سوق دادن نو مهمی

. همچنی  باید در نظیر داشیت کیه     درگیری نوجوان با رفتارهای مشکل ساز از جمله مصرف مواد دارد

دوستان کودکان و نوجوانان هم موثرند. زمانی که نوجوانان رابیه خوبی با والیدی    والدی  در انتخاب

  تاثیر میلوبی بر او بگذارند. نان نیزآ خود دارند بیشتر احتمال دارد دوستانی را انتخاب کنند که



واد صییه  وجوانان از مصیرف می  اساسی عوامل خانوادگی در میافظت ن شپژوهشهای متعددی بر نق

 شامل ای  موارد است : ". ای  عوامل عمدتا گذاشته است

 . رابیه ام  و سالم والدی  با کودکان-1

 نظارت والدی  بر فرزندان و ایجاد مقررات مناس  برای آنان.-2

 انتقال مناس  ارزشهای اخالقی و اجتماعی به آنان.-3

 حضور والدی  در بخشهای مختلف زندگی فرزندان.-4

 والدی  )از جنبه های مختلف عاطیی، فکری، اجتماعی و اقتصادی(. حمایت-5

پژوهش بر روی عوامل مقاوم ساز برای نوجوانان هم نشان داده است که فضای مناسی  ارتبیاط بیا    

والدی  به کودکان و نوجوانان کمک می کند که بتوانند بیران های مختلف مسیر زندگی شان را بهتیر  

 ل مناس  اداره کنند. تیمل کنند و آن را به شک

 

 آموزش مهارتهاي فرزندپروري هوشمندانه و موثر

خانواده به چند دلیل مهمتری  مییط برای پیشگیری از سوءمصرف مواد است. چنان که گیته شد 

نخست آنکه والدی  موثرتری  افراد زندگی بچه ها هستند و از ابتدای زندگی او به فرد دسترسی 

  مهمتری  الگوی رفتاری فرزندان هستند و سوم اینکه بهتری  زمان برای دارند. دوم اینکه والدی

 . پیشگیری اولیه از مصرف مواد سالهای زندگی فرد در خانواده یعنی کودکی و نوجوانی است

 مهارتهاي فرزند پروري پيشگيرانه 

 ارتباط خوبي با فرزندانمان  برقرار كنيم  آنرا حفظ نمائيم . -1

  بت كنيم .با فرزندمان صح 



ای  موضو  بسیار بدیهی در بسیاری خانواده ها به دنیل مختلف از جمله ساعات طوننی کار یک ییا   

هر دوی والدی  مغیول می ماند. والدی  بایستی سعی کنند هر روز  حداقل دقایقی را برای گیتگو با هر 

عالییت شیغلی فیراهم کیردن     یک از فرزندان اختصاص دهند. نباید فراموش کنیم که هدف ما از هر ف

شرایط برای یک زندگی موفق فردی و خانوادگی است و نزم است مراق  با شییم آرامیش ورابییه    

 صمیمی بی  اعضای خانواده فدای کار نشود.

از فرزندمان  بخواهیم پرسش هایش را با ما میرح کند و راجع نزم است ضم  ایجاد شرایط مناس  

و آرزوهای خود صیبت کند. برای شرو  گیتگو می توانیم  نظر او را راجع به دیدگاهها ،اهداف ،عالئق 

به موضوعات ساده جویا شویم.همچنی  میتوانیم  در باره ی مشکالت و چالش هایی که فرزنیدمان در  

طول روز با آنها مواجه شده است صیبت کنیم  و نیوه ی کنار امدن با آنها را مورد بررسی قیراردهیم   

به او کمک میکنید تیا   یق به او در یادگیری مهارتها ی حل مسئله کمک کنیم  . ای  مهارت و از ای  طر

در مواجه با مشکالت تیت تاثیر فشار همسانن قرار نگیرد و برای حل مشکل بیه میواد مخیدر روی    

 نیاورد.

صیبت کردن برخیوردار نیسیت. او احسیاس     کند که از مهارت کافی برای نوجوان احساس میگاهی 

آنان به موقیع و بیه جیا    .وگو دارند ارتباط و گیت بزرگسانن مهارت کافی در برقراری فقط کند که می

کمتیر   سعی میی کنید   کند چنی  مهارتی ندارد، پس نوجوان احساس می کنند. در حالی که صیبت می

دی  ندارد و اینجیا وییییه والی    عقیده کافی برای صیبت کردن و ابراز اعتماد به نیس کند. او صیبت 

 است که با ایجاد فضای ام  و میبت آمیز او را به بیان نظراتش تشویق کنند.

 درك كنيم وبه آنها احترام بگذاريم . راحت و موعظه احساسهاي فرزندانمان به جاي نصي 

برخی اوقات کودکان نسبت به موقعیت ها واکنش هایی  نشان میدهند  که از دید یک بزرگسال ممک  

ایر عادی بنظر برسد. ،آنچه برای یک بزرگسال جزیی و بی اهمیت است ممک  است نامناس  یا 

است برای کودکان بسیار با اهمیت است. ای  موضو  به نگرش متیاوت آنان به موضوعات و  موقعیت 

 هایی که برای نخستی  بار تجربه می کنند باز می گردد. 

احساساتشان را می فهمیم و ای  مهم است که به جای قضاوت کردن به آنان نشان دهیم که 

ن مهم است.برای نمونه هنگامی که فرزندمان از  آموزگار سخت گیرش  شکایت ااحساسات برایم



ارتباط را می بندد و بهتر است با گیت   "نیع خود شما است  ای  سخت گیری به"دارد گیت  ای  که 

م بیشتر در مورد موضو  صیبت بگذاری"می فهمم که از دست معلمت ناراحت هستی  "جمالتی مثل 

  شود.

 گوش كردن فعال را تمرين كنيم . 

برای گوش کردن فعال مهم است که وقتی فرزندمان می خواهد با ما صیبت کند فعالیتهای خود مثل 

تماشای تلویزیون، خواندن روزنامه یا کار منزل را قیع کنیم، رویمان را به سوی او برگردانیم و با 

 اس  به وی نشان دهیم که به گیته هایش توجه داریم.ارتباط چشمی من

زمانی  که نسبت به آنچه فرزندمان  میخواهد بگوید عالقه نشان می دهیم  او هم سر صیبت را باز 

میکند و حرف هایش را راحت تر به ما می گوید .  تکنیکی  که نشان می دهد ما به حرفهای او گوش 

م  .مثآل یته های فرزندمان  را به شکل مناسبی به او بازگو کنیکرده و درکش میکنیم  ای  است که گ

 ،می گوید دوست دارم فوتبال بازی کنم اما همان ساعتی که م  تمری  فوتبال دارم فرزندمان

تلویزیون فیلم مورد عالقه مرا نشان می دهد ، می توانیم بگوییم مثل ای  که انتخاب سختی داری از 

بازی کنی ازطرف دیگه فیلم تماشا کنی. فکر می کنی چه کار می شود  یه طرف دوست داری فوتبال

 کرد؟

 سوال كردن و نظر خواهي را فراموش نكنيم.

وقتی کودکمان  فکر میکند به نظراتش اهمیت داده می شود در گیتگو ها و ایهار نظرها مشارکت می 

راجع به تصمیمات خانوادگی نظر کند. هم در مورد مسائل روزمره از بچه ها سوال کنیم و هم از آنان 

بخواهیم.  ،عالقه نشان دادن به نظرات فرزندان موج  می شود که آنان عالقه بیشتری در گیتگوی با 

ما پیدا کنند ونظراتشان را  با ما  در میان بگذارند .اگر بتوانیم  راجع به مسائل و رویدادهای روزانه با 

ود در برابر مسائل جدی تری به ما روی می آورد و نظرما را فرزندمان  گیتگو کنیم  او هم به نوبه خ

 شود . جویا می

 

 



 بيشتر تشويق كنيم  تا انتقاد. 

همه کودکان جنبه های مثبتی در رفتارهایشان دارند، کافی است ما به آنها توجه کنیم. یادآوری کیردن  

ر بشناسند و اعتمیاد بینیس   توانایی ها و صیات خوب کودکان به آنها کمک می کند ارزش خود را بهت

بهتری داشته باشد. تاکید بر صیات نیی و نقاط ضعف  به صورت تکراری و با لی  سرزنش آمییز نیه   

 تنهاکمکی نخواهد کرد بلکه فرزندمان را از ما دور خواهد کرد. 

 اگر در  هرکارنامه اول نمره های ضعیف را یاد آور شویم ممک  است فرزندمان ترجیح دهد مشکالتش

 را با ما در میان نگذارد یا ضعف هایش را از ما پنهان کند.

 حواسمان به كنجكاوي كودكان باشد.

خوشبختانه در کشور ما عالوه بر ممنوعیت مصرف و تبلیغ مشروبات الکلی تبلیغ دخانیات هیم ممنیو    

در سیریال   مواد مخدر بیور دائم در معرض پیام های تلویزیونیسیگار، الکل وودکان راجع به است. ک

شبکه های داخلی و به ویژه شبکه های میاهواره ای هسیتند. همچنیی  آنیان      ها و فیلم های سینمایی

بسیاری  ند .دریافت می کندوستان و مدرسه  ،سینما ،مجالت و روزنامه ها ،اطالعات و پیام هایی هم از

حس کنجکاوی مواد مصرف برخی بخاطر ارضاء هستند و نسبت به مواد کنجکاو   از کودکان و نوجوانان

کنند . نزم است والدی  راجع به موادی که ممک  است فرزندانشان با آنها مواجه شوند آشینایی   می

 داشته باشند و با برقراری ارتباط مناس  با فرزندان او را از عواق  مصرف مواد آگاه سازند .

 در زندگي و فعاليت هاي فرزندانمان شركت داشته باشيم.  -2

 دقيقه به كاري كه فرزندمان  خواسته بپردازيم . 11نه دست كم روزا

دقیقه ،برای ایجاد یک رابییه قیوی    15انجام فعالیت های مشترک با فرزندان به مدت حداقل روزی  

بهتر است انتخاب نو  فعالیت را با توجه به خواست بچه   بی  والدی  و فرزندان اهمیت اساسی دارد .

کتاب مورد عالقه فرزندمان  را باهم بخوانیم ییا  در بیازی    ام دهیم. می توانیم ها به طور مشترک انج

 مورد عالقه فرزندمان  شرکت کنیم و تعیی  قواعد بازی را به عهده او بگذاریم.



پانزده دقیقه حداقل زمان است چنانچه بتوانیم زمان بیشتری را اختصاص دهیم  نتایج بهتری خواهید  

 داشت.

 فعاليتي را بافرزندمان  ترتيب دهيم. هفته اي يك بار

طوری برنامه ریزی کنیم  که حداقل هیته ای یک بار برخی فعالیت های خیاص را بهمیراه فرزنیدمان     

 انجام دهیم  :

کارهایی مانند رفت  به کتابخانه و کتابیروشی، پیاده روی ، رفت  به کوه یا پارک،  جستجو در اینترنت  

دیگر، و حتی رفت  به بستنی فروشی و رستوران می تواند برنامه مشیترک  به منظور شناخت عالئق یک

 خانواده یا ویا فرزند)ان( با یکی از والدی  باشد.

چیزی که مهم است اینکه ما با فرزندمان در حال تعامل هستیم .  بعد از گذشت مدت زمانی از اجرای 

ر برای فرزندمان  مهم بوده است تعجی   ای  برنامه ها ممک  است از ای  که اینگونه فعالیت ها چقد

 کنیم.

 از فعاليتهاي فرزندمان  حمايت كنيم. 

اگر فرزندمان  در یک زمینه ورزشی یا هنری یا فرهنگی مشغول فعالیت است تیا آنجیا کیه برایمیان      

مقدور است در بازی و تمریناتش شرکت کیرده و ماننید ییک تماشیاچی خیوب او را تشیویق کنییم        

ریف کنیم  و موفقیت در ای  خصوص را به فعالیتش نسبت دهیم . در ای  مورد مهیم  ازتالشهایش تع

 است که خواست و سلیقه او را در انتخاب فعالیت ها در نظر بگیریم.

  همواره رفتارخوب را با واكنش فوري پاسخ دهيم .

ی انجیام میدهید   برای تثبیت و تداوم رفتار خوب فرزندمان  تالش کنیم  وقتی کاری را به نیو میلیوب 

کلمات تشویق آمیز زیادی مورد استیاده قراردهیم  و از ای  کلمات بجا بموقع و مناس  استیاده کنیید  

 .مثآل :



فکرمیکنم واقعآ استعدادشو داری ، واقعآ موضو  رو درک کردی ، به کیاری کیه کیردی افتخیار کی  ،      

، بهتری  شیوه تیکر اسیت ، آفیری    میدونستم ازعهده اش برمیای ،همه جوان  را در نظر گرفتی ای 

 تبریک میگم ، کارت حرف نداره، خوب پیشرفت کردی .و ...

 يم .ا  خانواده تبادل كنباخبار روزانه را  هنگام صرف غذا از فرصت استفاده كنيم  و  

در زندگی سریع کنونی مشکل بسیاری از خانواده ها نداشت  وقت کافی برای گذراندن سیاعاتی    

ی خود را طوری تنظیم کنند که بتواننید  احال اگر خانواده ها برنامه ه در کنار یکدیگر است ،با ای 

 . پژوهش هایی وجود دارد کهدر کنار هم اذا صرف کنند فرصت زیادی برای تعامل خواهند داشت

 توصیه می شود فقط  اذا خوردن اعضای خانواده با هم را پیشگیری کننده از اعتیاد دانسته است. 

بیی  کیردن راجیع بیه مباحی        ومثبت باشد  های هنگام اذا بیشتر موضوعاتموضو  صیبت 

 ناراحت کننده و آزار دهنده مناس  ای  جلسه نیست .

  .  مراقب زمانهاي پراسترس درزندگي فرزندمان  باشيم

یکی از دنیل عمده ی مصرف سیگار و مواد ایر مجاز در نوجوانان قرارگرفت  در شرایط اسیترس  

زاست . امروزه نوجوانان با مسائل و مشکالت زیادی در زندگی روزمره روبرو هسیتند کیه زنیدگی    

ده، آنان را پراسترس می کند. مسائلی ازجمله فقدان نظارت یک بزرگسال ،تغییر ساختارهای خانوا

کمبود فضای آموزشی و تیرییی و تعیامالت اجتمیاعی مناسی  ،فقیدان الگیوی مناسی ، فشیار        

 همسانن و خشونت های میییی.

برخی نوجوانان برای مقابله با مشکالت زندگی به مصرف سیگار یا مواد دیگر روی می آورند و فکر 

 ند.میکنند ای  مواد موجبات تسلی خاطر و فراموشی آنان را فراهم میکن

کودکان با مشاهده بزرگسانن هنگام استرس و واکنش های نا مناس  مثل مصرف سیگار ، قرص 

و مواد   یا خشونت و پرخاشگری یاد می گیرند که همان رفتارها را تکرار کنند تیا بیه خییال خیود      

 تسکی  یابند .کودکان نزم است شیوه های مقابله با اسیترس رابیاموزنید تیا بتواننید تصیمیمات     

 سالمی بگیرند و به آرامش دست یابند .



گاهی نزم است فرد بزرگسالی به آنان کمک کند فردی که کودکان بتوانند تشویش ها و نگرانیی  

های خود را بدون هیچ واهمه ای از طرد یا متهم شدن  با او در میان بگذارند.مهم تری  عاملی که 

ه مواقع به مصیرف میواد روی نییاورد عالقیه و     میتواند به کودک و نوجوان کمک کند تا در ای  گون

 حمایت والدی  یا حداقل یکی از آنها است.

 قانون هاي روشن و صريح بگذاريم و عواقب عدم رعايت قانون را تعيين كنيم. -3

 قوانين و انتظارات خودراپيشاپيش بافرزندانمان در ميان بگذاريم . 

رف مواد داشت  قانون و نظیم در خیانواده اسیت.    یکی از عوامل خانوادگی پیشگیری کننده از مص 

بایستی قوانی  روش  وضع کنیم. بگوییم چرا نزم است در خانواده قیانون داشیته باشییم و هیر     

قانون چه فایده ای دارد. به فرزندمان تیهیم کنیم  که قانون شکنی ییا نادییده گیرفت  قیوانی  و     

 انتظارات خانواده چه عواقبی دارد .

میتواند راجع به تکالیف مدرسه ،کارهای روزمره ،رفتار درمنزل یا بیرون رفت  از منیزل   ای  قوانی 

باشد، پیامدهایی را برای قانون شکنی در نظر بگیریم  ودر صورت نقض قیانون  آنهیا را پیگییری    

را که در نظر گرفته ایم  در صورت نقض قانون اجرا نکنییم  کیودک چنیی  میی      کنید ، اگر عواقبی

 د که ای  قوانی  چندان اهمیت ندارندو میتواند ای  قوانی  را نادیده بگیرد .پندار

اگر نسبت به قوانی  نظارت نداشته باشیم  و خود نیز قوانی  اجتماعی حیاکم برجامعیه را رعاییت    

نکنیم  کودکان راحت تر قوانینی که ما تعی  کرده ایم  را نقض میکنند و  ما را زییر سیوال میبرنید    

 ..ها و عواق  منیی بر اساس س  ،اهمیت موقعیت و شخصیت فرزندمان  متیاوت است.پاداش 

 رعايت قانون راتشويق كنيم .

را تشیویق   اگر چه انتظار داریم قانون در خانواده رعایت شود اما فراموش نکنیم که رعایت قانون

نییم سیاعت   پیوتر،   های کالمی و دادن امتیازاتی مثل  گذراندن وقت بیشتر با کام -کنیم. تشویق

ال  ورزشیی ، گیردش خیانوادگی    یا ستهیه بلیط جهت استخر ،سینما ، دیرتر به رختخواب رفت ،

 اضافی، افزایش ساعات دیدن برنامه های تلویزیون ) در حد منیقی(  برای تشویق مناس  است.



  عواقب قانون شكني رادقيق رعايت كنيم .

اشم و قوانی  را هم خوب توضیح داده باشیم آنهیا عواقی    اگر رابیه خوبی با فرزندانمان داشته ب

 قانون شکنی و تنبیه ها را هم بهتر می پذیرند.

تنبیه هایی مانند گذراندن وقت کمتر  با کامپیوتر، میروم کردن از رفت  به  استخر ،سینما ،سیال   

آخر هیته را در  ورزشی، کاهش  ساعات دیدن برنامه های تلویزیون یا بازی کامپیوتری و تعییالت

 خانه ماندن برای ای  منظور مناس  است.

 درمورد اينكه چرا مصرف سيگار و الكل و مواد قابل قبول نيست صحبت كنيم . 

بگوییم : به درس و مدرسه آسی  خواهید   "عواق  سیگار کشیدن را به بچه ها گوشزد کنیم. مثال

هی بود ، به و ریه هایات آسیی  میرسید ،   رسید، الگوی بدی  برای خواهر یا برادر کوچکتر ت خوا

تاثیر نیامیلوب روی   -دندانهایت زرد می شوند، روی ارتباط با دیگران  تاثیر منیی خواهد داشت، 

 .کل اعضاء خانواده و ... خواهد گذاشت

 الگوي مناسبي براي فرزندانمان باشيم. -4

 را دوست دارند.بچه ها مقلدان خوبي هستند. ـ كوچكترها رفتارهاي بزرگترها  

کودکان دوست دارند از بزرگسانن تقلید نمایند .بارها دیده ایم  که کودکانمیان  از شییوه سیخ     

گیت  لباس پوشیدن تلی  زدن رانندگی و ... ازما  تقلید کرده اند .هر کودکی دوست دارد بزرگسال  

است . ویییه والدی  باشد و بزرگسال بودن به معنای داشت آزادی و قدرت تصمیم گیری مستقل 

است که با عدم مصرف و سوء مصرف مواد فهم کودک را تقویت کننید . پیدر و میادری کیه خیود      

سیگار می کشند یا مواد مصرف میکنند شانس ابتالء فرزندشیان بیه میواد و وابسیتگی بیه آن را      

 افزایش می دهند . 

 

 



  .م سيگار، الكل و مواد مصرف نكني

،یا سایر مواد استیاده می کنیم  فرزندمان به احتمال بیشتری بیه مصیرف   چنانچه از سیگار ،قلیان 

اینگونه مواد روی خواهد آورد. حال حتی اگر مواد هم مصرف میکنیم  باز هم می تیوانیم  کارهیایی   

ساده انجام دهیم  تا فرزندمان  به مصرف مواد روی نیاورد .اگر سیگار می کشیم در حضور بچه ها 

ا را از آنچه مربوط به مصرف مواد است دور نگهداریم  و نمی توانیم  ترک کنییم   مصرف نکنیم. آنه

در باره اثرات اعتیاد آور نیکوتی  با فرزندتان صیبت کنیم  به آنها بگوییم  وقتی جوان بودیم  فکر 

رک کردیم  هر گاه اراده کنیم  میتوانیم  ترک کنیم  اما  حان وابسته شده ایم  و دوست داریم ت می

 کنیم  . 

 .م راههاي ديگري براي تفريح يا خوش گذراندن پيدا كني 

به بچه بگوییم از اینکه چیزی مصرف نکردیم و مراقبت سالمتی خود بودیم خوشیال هسیتیم. در  

مورد زود گذر بودن لذت ناشی از مصرف مواد توضیح دهید و اینکه در بلند مدت چه عواقبی دارد . 

و سرزندگی داشته باشد راههای بهتر و سالمتری نیز وجود دارد .تماشای  اگر میخواهد شادی دائم

 فیلم ،پیاده روی ،گردش علمی ،سال  ورزشی و ....

 .م براي الكل يا ترياك فوايد نبافي 

وند در میورد فوائید احتمیالی    حتی وقتی فکر می کنیم کودکان و نوجوانان صیبت ما را نمیی شین  

 و مواد برای هیچکس در هیچ حالتی میید نیست.،الکل یم. سیگار و مواد صیبت نکن سیگار، الکل

 دوستان خود را با فكر انتخاب كنند. مبياموزي مان به بچه هاي -1

 ابداً قابل قبول نيست. ما مصرف مواد براي م بگوئي مان به بچه هاي 

گیامی اسیت کیه    قویتری  انگیزه ی نوجوان برای امتنا  از مصرف مواد در برابر تعارف دیگران هن

 د می شوند .یند و در صورت مصرف از آنها دلسربدانند والدینشان با مصرف مواد مخال

 



 .م مقاومت در برابر فشار جمع را به بچه ها بياموزي

تمییری  مقاومییت در برابییر فشییار همسییانن بسیییار مهییم اسییت .بییه کودکانمییان نییه گیییت  را 

مقابل پیشنهاد  دیگران مقاومیت کیرده و از پیذیرش    توانند یاد بگیرند تا در  کودکان می.بیاموزیم

 تقاضایشان امتنا  نمایند.

کودکان در سنی  پایی  نمی خواهند در برابر کودکان دیگر  کم بیاورند .بنیابرای  نزم اسیت مهیارت    

 11ممک  است فرزند  هایی کس  کنند تا اگر در برابر چنی  موقعیت هایی قرار گرفتند تسلیم نشوند.

سال بعد که  3ا در برابر تقاضای سیگار کشیدن مشکلی نداشته باشد و به راحتی قبول نکند اما ساله م

سال پیش فرزنیدمان  و   3ساله ای شد دچار  شک و دو دلی شود .بنابرای  نباید به پاسخ 13نوجوان 

 .شویم که مواد مصرف نخواهد کرد پاسخ فعلی او دلخوش کنیم و میمئ 

 ."مي كشند ـ همه مصرف مي كنند همه سيگار"فكر نكنند 

گسترش و رواج بیش از حد مواد در جامعه موج  کم رنگی وقاحت موضو   شیده اسیت .و ایی     

خیال را در ذه  می پرورانند که چون اکثر افراد مواد مصرف میکنند ایرادی ندارد که ماهم مصیرف  

میواد و سییگار توسیط    کنیم و بهنجار است .واقعیت ای  است که نوجوانان نسیبت بیه  مصیرف    

همساننشان برآورد درستی ندارند و تعداد آنها را بیشتر تخمی  میزنند .بنا به نظر خود نوجوانان ، 

هنگامی که از سنی  کودکی وارد نوجوانی میشوند از دوستان و همساننشان بیشتر یاد میگیرند تا 

یح می دهد راجع بیه موضیوعات   خانواده اما یافته ها ی پژوهشی نشان میدهند همان نوجوان ترج

مهم از والدینشان اطالعات کس  کنند .آمار درستی از مصرف در جامعه در اختیار آنها بگذاریم تیا  

 گمان نکنند همه مصرف میکنند .

   فرزندانمان را زير نظر داشته باشيم. -6  

 است. مان زير نظر داشتن كارهاي فرزندانما ظيفه موثر و

ی فرزندان عامل مهمی است که مانع مصرف مواد ایر مجاز و سییگار میشیود    نظارت  بر فعالیتها

.نتایج پژوهش نشان میدهدنوجوانانی که هیته ای دو روز یا بیشتر در خانه تنها بودند نسیبت بیه   



روز در هیته  بود به مصرف مواد ایر مجاز گیرایش   5نوجوانانی که نظارت والدی  بر آنها بیشتر از 

.همچنی  در میالعه دیگری نشان داده شده است کیه کودکیانی کیه والدینشیان     بیشتری داشتند

کمتری  نظارت را بر آنان داشته است در سنی  پایی  تری شرو  به مصیرف میواد کیرده بودنید     

 .هرچه س  شرو  زودتر باشد مشکالت جدی تری خواهند داشت . 

جاست ، چه می کند و با جه کسی وقیت  هر زمان که فرزند ما بیرون از خانه است ما باید بدانیم ک

 می گذراند.

 .م رابطه داشته باشي مان با دوستان فرزندان

در صورتی که کودکمان  با افراد مصرف کننده  ارتباط داشته باشد بیشتر احتمال دارد کیه خیود او   

ت شیناخ  نیز مصرف کننده شود.بخصوص اگر زمان زیادی را بدون نظارت والدی  با هم بگذرانند .

را در تماس نزدیکتری با زندگی روزمره  او قرار میدهد در ای  صیورت بهتیر   مادوستان فرزندان ، 

تیوانیم  فرزنیدتان را از    می. توانیم  مشکالت فرزند را تشخیص دهیم  و او را راهنمایی کنیم  می

 موقعیت های پر خیر و رفتارهای مخاطره آمیز  دور نگه داریم .

 .م آشنا شوي نمان زندابا والدين دوستان فر 

طوری برنامه ریزی کنیم که بتوانیم  در گردهمایی ها و جلسات مربوط به مدرسه شرکت کنیم  و با 

والدی  آشنا شویم  . ما  میتوانیم  تالشهای یکدیگر را تقویت کنیم  و شبکه حمایتی ارزشمندی را 

 برای خود و فرزندانمان  فراهم سازیم  .

 .م و راه تماس با او را مشخص كين ساعت برگشت به خانه

وقتی فرزندمان در مهمانی هایی مثل جش  تولد دوستشان شرکت می کنند میتوانیم مثال به بهانه 

رساندن او به میل سری به خانه و خانواده میزبان بزنیم و اینکه مهمانی زیر نظر بزرگسانن است 

 یا نه را بیهمیم. 

م و به فرزندمان بگوییم اگر مشکلی پیش آمیدیا خیودش   ساعت برگشت به خانه را مشخص کنی

 زودترخواست به خانه برگردد یا چگونه با ما تماس بگیرد.



 .م به داشتن تفريح هاي لذت بخش كمك كني

نوجوانانی که در طی اوقات فراات و تعییالت پایان هیته به فعالیتهای سیازنده و نظیارت یافتیه    

د . فرزنیدان را تشیویق کنییم  در اینگونیه     ناور مواد روی میمشغول هستند به احتمال کمتری به 

فعالیت ها شرکت کنند و تا جایی که میتیوانیم  او را درگییر در چنیی  فعالیتهیایی  کنییم.  اینهیا       

 شهای نیرومندی در پیشگیری هستند .رو

 

 

 


