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هاي والدين در  با گذر از كودكي به نوجواني دغدغه. همه والدين خواهان بزرگ كردن فرزنداني تندرست و نيك رفتار هستند
مادران و پدران در جستجوى راهكارهايى بر .  شود مورد رفتار فرزندان دو چندان شده و بيش از پيش به نگرانى بدل مى

داليل  بههاى بسيارى نشان داده است خانواده  پژوهش. رات اين دوران گذر دهندآيند كه نوجوانان را به سالمت از مخاط مى
ى ترين افراد زندگروالدين موث. سوءمصرف مواد استمشكالت رفتاري از جمله از  ىپيشگير ىمهمترين محيط برا متعدد

گر سو مطالعات علمي به يقين نشان از دي. شوند محسوب ميفرزندان  ىرفتار ىمهمترين الگوى زندگى و از ابتدانوجوانان بوده 
در كنار والدين  فرد ىزندگ ىها سال ى، يعنيو نوجوان ىكودك،اوليه از مصرف مواد  ىپيشگير ىبهترين زمان براداده است 

سيگار يا هر  ي تجربهاز طريق خانواده باعث به تعويق افتادن اولين  ياست اگر پيشگير اثبات كرده هاى متعدد پژوهش. ستا
برسانند، شانس ايجاد مشكالت  يها فرزندانشان را بدون تجربه مواد به هجده سالگ باشد يا به عبارت ديگر خانوادهى ماده ديگر

  .يابد ىكاهش م ىزندگ ىبعد ىها سوء مصرف مواد و اعتياد در سال ىجد

است كه صرف  يهاي كنيم مهارت يياد م» ي پيشگيرانهپرور فرزند يها مهارت«عنوان تحت  كه در اين برنامه از آن يهاي مهارت
و رشد و  با يكديگر از اعتياد، بطور عام به استحكام و ثبات خانواده، ارتباط مناسب اعضاي خانواده ينظر از جنبه پيشگير

به اين  يجوانبد نيست در اهميت پيشگيري اوليه از سوء مصرف مواد در دوران كودكي و نو. انجامد يتكامل سالم فرزندان م
تواند بر مغز فرد كه هنوز دوره رشد و  يها نشان داده است مصرف مواد در اين دوران م نكته هم اشاره كنيم كه برخي پژوهش

   .برگشت ناپذير بگذارد يتكامل آن كامل نشده است تاثيرات

گيرند، بدون اين كه بخواهيم نقش مهم  تاثير دوستان را مهمتر از نقش پدر و مادر در نظر مي يدر دوره نوجوان برخي والدين
 يترين الگو يهم قو يد كه والدين در دوره نوجواننده هاي دنيا نشان مي همساالن را كتمان كنيم، بايد بگوييم كه اكثر پژوهش
توانند در  يم يفرزندپرور يها حتي پدر و مادر در صورت داشتن مهارت. فرزندان خود هستند و بيشترين نفوذ را بر آنها دارند

ت پدر و اين حقيقت مسئولي. داشته باشند يا كننده نقش تعيين ياحتمال ياز تاثير منف يجلوگير و مثبت دوستان تاثيرتقويت 
هايِ جديد  به همين داليل است كه اكثر برنامه. دهد يرا در ايجاد شرايط مناسب و سالم براي فرزندانتان افزايش م مادر

به رشد مثبت نوجوان كمك  يمتعدد يها توانند به شيوه ينواده و والدين است، در واقع والدين مبر خا يدنيا مبتن يپيشگير
  .كنند و آنها را از سوء مصرف مواد باز دارند
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