
 

 

  

  سومهاي فرزند پروري پيشگيرانه بخش   رتمها

 .لگوي مناسبي براي فرزندانمان باشيما

 بزرگترها را دوست دارندـ كوچكترها رفتارهاي . بچه ها مقلدان خوبي هستند.  

بارها ديده ايم  كه كودكانمان  از شيوه سخن گفتن لباس پوشيدن تلفن  .دارند از بزرگساالن تقليد نمايندكودكان دوست 
ادي و هر كودكي دوست دارد بزرگسال  باشد و بزرگسال بودن به معناي داشـت آز .ازما  تقليد كرده اند ... زدن رانندگي و 
. وظيفه والدين است كه با عدم مصرف و سوء مصرف مواد فهم كودك را تقويت كننـد  . گيري مستقل استقدرت تصميم 

پدر و مادري كه خود سيگار مي كشند يا مواد مصرف ميكنند شانس ابتالء فرزندشان به مواد و وابستگي به آن را افـزايش  
 . مي دهند 

  سيگار، الكل و مواد مصرف نكنيم.   

،يا ساير مواد استفاده مي كنيم  فرزندمان به احتمال بيشتري به مصرف اينگونه مواد روي خواهـد  قليان ،نانچه از سيگارچ
زندمان  به مصـرف مـواد   حال حتي اگر مواد هم مصرف ميكنيم  باز هم مي توانيم  كارهايي ساده انجام دهيم  تا فر. آورد

است دور نگهداريم  آنها را از آنچه مربوط به مصرف مواد . يماگر سيگار مي كشيم در حضور بچه ها مصرف نكن .روي نياورد
به آنها بگوييم  وقتي جوان بوديم  فكر  ر نيكوتين با فرزندتان صحبت كنيمباره اثرات اعتياد آوو نمي توانيم ترك كنيم در

  . م ترك كنيم  مي كرديم  هر گاه اراده كنيم  ميتوانيم  ترك كنيم  اما  حاال وابسته شده ايم  و دوست داري

  راههاي ديگري براي تفريح يا خوش گذراندن پيدا كنيم. 

در مـورد زود گـذر بـودن    . به بچه بگوييم از اينكه چيزي مصرف نكرديم و مراقبت سالمتي خود بوديم خوشحال هسـتيم 
م و سرزندگي داشته اگر ميخواهد شادي دائ. ينكه در بلند مدت چه عواقبي داردلذت ناشي از مصرف مواد توضيح دهيد و ا

  ....سالن ورزشي و  ،گردش علمي ،پياده روي ،تماشاي فيلم .اي بهتر و سالمتري نيز وجود داردباشد راهه

  براي الكل يا ترياك فوايد نبافيم. 

حتي وقتي فكر مي كنيم كودكان و نوجوانان صحبت ما را نمي شنوند در مورد فوائد احتمالي سيگار، الكل و مواد صحبت 
 .سيگار ،الكل و مواد براي هيچكس در هيچ حالتي مفيد نيست. يمنكن

  .به بچه هايمان  بياموزيم دوستان خود را با فكر انتخاب كنند 

 به بچه هايمان  بگوئيم مصرف مواد براي ما  ابداً قابل قبول نيست.  

هنگامي است كه بدانند والدينشان با مصـرف  قويترين انگيزه ي نوجوان براي امتناع از مصرف مواد در برابر تعارف ديگران 
  .مواد مخالفند و در صورت مصرف از آنها دلسرد مي شوند 

  مقاومت در برابر فشار جمع را به بچه ها بياموزيم.  

ياد بگيرنـد تـا    كودكان مي توانند .به كودكانمان نه گفتن را بياموزيم .مرين مقاومت در برابر فشار همساالن بسيار مهم است ت
مي خواهنـد در برابـر   كودكان در سنين پايين ن .ديگران مقاومت كرده و از پذيرش تقاضايشان امتناع نمايند در مقابل پيشنهاد

بنابراين الزم است مهارت هايي كسب كنند تا اگر در برابر چنين موقعيت هايي قرار گرفتند تسـليم   .كم بياورند كودكان ديگر 

  دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بھداشتی درمانی کاشان



 

 

سـال   3ما در برابر تقاضاي سيگار كشيدن مشكلي نداشته باشد و به راحتي قبول نكند امـا   ساله 10ممكن است فرزند . نشوند
سـال پـيش فرزنـدمان  و پاسـخ فعلـي او       3بنابراين نبايد به پاسخ .ساله اي شد دچار  شك و دو دلي شود 13بعد كه نوجوان 

  .شويم كه مواد مصرف نخواهد كرد دلخوش كنيم و مطمئن

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

و ايـن خيـال را در ذهـن مـي      .جب كم رنگي وقاحت موضوع  شـده اسـت  گسترش و رواج بيش از حد مواد در جامعه مو
واقعيت اين است كـه   .كه ماهم مصرف كنيم و بهنجار است پرورانند كه چون اكثر افراد مواد مصرف ميكنند ايرادي ندارد

مصرف مواد و سيگار توسط همساالنشان برآورد درستي ندارند و تعداد آنها را بيشـتر تخمـين ميزننـد    نوجوانان نسبت به  
بنا به نظر خود نوجوانان ، هنگامي كه از سـنين كـودكي وارد نوجـواني ميشـوند از دوسـتان و همساالنشـان بيشـتر يـاد         .

م از ن تـرجيح مـي دهـد راجـع بـه موضـوعات مهـ       ميگيرند تا خانواده اما يافته ها ي پژوهشي نشان ميدهند همان نوجوا
آمار درستي از مصرف در جامعه در اختيار آنها بگـذاريم تـا گمـان نكننـد همـه مصـرف        .والدينشان اطالعات كسب كنند

  .ميكنند 

  .  فرزندانمان را زير نظر داشته باشيم  

 وظيفه موثر ما زير نظر داشتن كارهاي فرزندانمان  است.  

نتـايج پـژوهش نشـان     .فعاليتهاي فرزندان عامل مهمي است كه مانع مصرف مواد غير مجاز و سيگار ميشـود   نظارت  بر 
 5نوجواناني كه هفته اي دو روز يا بيشتر در خانه تنها بودند نسبت به نوجواناني كه نظارت والدين بر آنها بيشتر از  ميدهد

همچنين در مطالعه ديگري نشان داده شده است كـه   .تري داشتندروز در هفته  بود به مصرف مواد غير مجاز گرايش بيش
كودكاني كه والدينشان كمترين نظارت را بر آنان داشته است در سنين پايين تري شـروع بـه مصـرف مـواد كـرده بودنـد       

  . هرچه سن شروع زودتر باشد مشكالت جدي تري خواهند داشت .

  .بايد بدانيم كجاست ، چه مي كند و با جه كسي وقت مي گذراندهر زمان كه فرزند ما بيرون از خانه است ما 

 رابطه داشته باشيم  با دوستان فرزندانمان. 

در صورتي كه كودكمان  با افراد مصرف كننده  ارتباط داشته باشد بيشتر احتمـال دارد كـه خـود او نيـز مصـرف كننـده       
شناخت دوستان فرزندان ، مارا در تماس نزديكتري . رانند بخصوص اگر زمان زيادي را بدون نظارت والدين با هم بگذ.شود

با زندگي روزمره  او قرار ميدهد در اين صورت بهتر مي توانيم  مشكالت فرزند را تشخيص دهيم  و او را راهنمـايي كنـيم    
  .مي توانيم  فرزندتان را از موقعيت هاي پر خطر و رفتارهاي مخاطره آميز  دور نگه داريم .

 ن دوستان فرزندانمان  آشنا شويم با والدي.  

. طوري برنامه ريزي كنيم كه بتوانيم  در گردهمايي ها و جلسات مربوط به مدرسه شركت كنيم  و با والدين آشنا شويم  
  .ما  ميتوانيم  تالشهاي يكديگر را تقويت كنيم  و شبكه حمايتي ارزشمندي را براي خود و فرزندانمان  فراهم سازيم  

 گشت به خانه و راه تماس با او را مشخص كينم ساعت بر.  

وقتي فرزندمان در مهماني هايي مثل جشن تولد دوستشان شركت مي كنند ميتوانيم مثال به بهانه رسـاندن او بـه محـل    
ا ساعت برگشت بـه خانـه ر  . سري به خانه و خانواده ميزبان بزنيم و اينكه مهماني زير نظر بزرگساالن است يا نه را بفهميم

مشخص كنيم و به فرزندمان بگوييم اگر مشكلي پيش آمديا خودش زودترخواست به خانه برگردد يا چگونه با مـا تمـاس   
 .بگيرد


