
 

 

  

  
  پيشگيري از اعتياد و مصرف مواد در خانواده

  )اولمهارت هاي فرزند پروري پيشگيرانه بخش (
نخست آنكه والدين موثرترين افراد زندگي بچه . از سوءمصرف مواد استخانواده به چند دليل مهمترين محيط براي پيشگيري 
دوم اينكه والدين مهمترين الگوي رفتاري فرزندان هستند و سوم اينكه . ها هستند و از ابتداي زندگي او به فرد دسترسي دارند

  . ودكي و نوجواني استبهترين زمان براي پيشگيري اوليه از مصرف مواد سالهاي زندگي فرد در خانواده يعني ك

  مهارتهاي فرزند پروري پيشگيرانه 

  .ارتباط خوبي با فرزندانمان  برقرار كنيم  آنرا حفظ نمائيم 

 ا فرزندمان صحبت كنيم ب .  

اين موضوع بسيار بديهي در بسياري خانواده ها به داليل مختلف از جمله ساعات طوالني كار يك يا هـر دوي والـدين مغفـول     
نبايد فرامـوش  . والدين بايستي سعي كنند هر روز  حداقل دقايقي را براي گفتگو با هر يك از فرزندان اختصاص دهند. مي ماند

فراهم كردن شرايط براي يك زندگي موفق فردي و خانوادگي است و الزم است مراقب با كنيم كه هدف ما از هر فعاليت شغلي 
  .شيم آرامش ورابطه صميمي بين اعضاي خانواده فداي كار نشود

از فرزندمان  بخواهيم پرسش هايش را با ما مطرح كنـد و راجـع بـه ديـدگاهها ،اهـداف      الزم است ضمن ايجاد شرايط مناسب 
همچنـين   .براي شروع گفتگو مي توانيم  نظر او را راجع به موضوعات سـاده جويـا شـويم   . ود صحبت كند،عالئق و آرزوهاي خ

ميتوانيم  در باره ي مشكالت و چالش هايي كه فرزندمان در طول روز با آنها مواجه شده است صحبت كنيم  و نحـوه ي كنـار   
اين مهـارت بـه او   . ر يادگيري مهارتها ي حل مسئله كمك كنيم  امدن با آنها را مورد بررسي قراردهيم  و از اين طريق به او د

  .كمك ميكند تا در مواجه با مشكالت تحت تاثير فشار همساالن قرار نگيرد و براي حل مشكل به مواد مخدر روي نياورد

 به آنها احترام بگذاريم  به جاي نصيحت و موعظه احساسهاي فرزندانمان را درك كنيم و.  

نامناسب يا غير  دكان نسبت به موقعيت ها واكنش هايي  نشان ميدهند  كه از ديد يك بزرگسال ممكن استبرخي اوقات كو
اين . آنچه براي يك بزرگسال جزيي و بي اهميت است ممكن است براي كودكان بسيار با اهميت استعادي بنظر برسد، 

  . خستين بار تجربه مي كنند باز مي گرددموضوع به نگرش متفاوت آنان به موضوعات و  موقعيت هايي كه براي ن

براي .مهم است كه به جاي قضاوت كردن به آنان نشان دهيم كه احساساتشان را مي فهميم و اين احساسات برايمان مهم است
 "اين سخت گيري به نفع خود شما است "شكايت دارد گفتن اين كه ه فرزندمان از  آموزگار سخت گيرش نمونه هنگامي ك

بگذاريم بيشتر در مورد "مي فهمم كه از دست معلمت ناراحت هستي  "را مي بندد و بهتر است با گفتن جمالتي مثل  ارتباط
  . موضوع صحبت شود

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بھداشتی درمانی کاشان



 

 

  گوش كردن فعال را تمرين كنيم . 
براي گوش كردن فعال مهم است كه وقتي فرزندمان مي خواهد با ما صحبت كند فعاليتهاي خود مثل تماشاي 

خواندن روزنامه يا كار منزل را قطع كنيم، رويمان را به سوي او برگردانيم و با ارتباط چشمي مناسب به تلويزيون، 
  .وي نشان دهيم كه به گفته هايش توجه داريم

زماني  كه نسبت به آنچه فرزندمان  ميخواهد بگويد عالقه نشان مي دهيم  او هم سر صحبت را باز ميكند و حرف هايش را 
تكنيكي  كه نشان مي دهد ما به حرفهاي او گوش كرده و دركش ميكنيم  اين است كه گفته هاي .  ما مي گويد راحت تر به 

مثآل فرزندمان مي گويد دوست دارم فوتبال بازي كنم اما همان ساعتي كه من .فرزندمان  را به شكل مناسبي به او بازگو كنيم  
مرا نشان مي دهد ، مي توانيم بگوييم مثل اين كه انتخاب سختي داري از يه تمرين فوتبال دارم، تلويزيون فيلم مورد عالقه 

  فكر مي كني چه كار مي شود كرد؟. طرف دوست داري فوتبال بازي كني ازطرف ديگه فيلم تماشا كني

  

 سوال كردن و نظر خواهي را فراموش نكنيم.  

هم در مورد . ها و اظهار نظرها مشاركت مي كند وقتي كودكمان  فكر ميكند به نظراتش اهميت داده مي شود در گفتگو
،عالقه نشان دادن به نظرات .  مسائل روزمره از بچه ها سوال كنيم و هم از آنان راجع به تصميمات خانوادگي نظر بخواهيم

اگر بتوانيم  .ند فرزندان موجب مي شود كه آنان عالقه بيشتري در گفتگوي با ما پيدا كنند ونظراتشان را  با ما  در ميان بگذار
راجع به مسائل و رويدادهاي روزانه با فرزندمان  گفتگو كنيم  او هم به نوبه خود در برابر مسائل جدي تري به ما روي مي آورد 

  .و نظرما را جويا مي شود 

 بيشتر تشويق كنيم  تا انتقاد.  

يادآوري كـردن توانـايي هـا و صـفات     . توجه كنيمهمه كودكان جنبه هاي مثبتي در رفتارهايشان دارند، كافي است ما به آنها 
تاكيد بر نقاط ضـعف  بـه   . خوب كودكان به آنها كمك مي كند ارزش خود را بهتر بشناسند و اعتماد بنفس بهتري داشته باشد

رنامـه اول  اگر در  هركا. صورت تكراري و با لحن سرزنش آميز نه تنهاكمكي نخواهد كرد بلكه فرزندمان را از ما دور خواهد كرد
نمره هاي ضعيف را ياد آور شويم ممكن است فرزندمان ترجيح دهد مشكالتش را با ما در ميان نگذارد يا ضعف هايش را از مـا  

  .پنهان كند

 حواسمان به كنجكاوي كودكان باشد.  

كودكان راجـع بـه    .خوشبختانه در كشور ما عالوه بر ممنوعيت مصرف و تبليغ مشروبات الكلي تبليغ دخانيات هم ممنوع است
مواد مخدر بطور دائم در معرض پيام هاي تلويزيوني در سريال ها و فيلم هاي سينمايي شبكه هاي داخلي و بـه   سيگار، الكل و

، مدرسـه و دوسـتان   مجالت و روزنامه ها ،آنان اطالعات و پيام هايي هم ازسينما همچنين. ويژه شبكه هاي ماهواره اي هستند
بسياري از كودكان و نوجوانان  نسبت به مواد كنجكاو هستند و برخي بخاطر ارضاء حـس كنجكـاوي مـواد    . دريافت مي كنند 
الزم است والدين راجع به موادي كه ممكن است فرزندانشان با آنها مواجه شوند آشنايي داشته باشـند و بـا   . مصرف مي كنند 

  .د آگاه سازند برقراري ارتباط مناسب با فرزندان او را از عواقب مصرف موا


