
پیشگیري از مصرف مواد در خانواده
مهارت هاي فرزندپروري هوشمندانه و  

)مفهوم(موثر 



ارتباط خوبی با فرزندانتان برقرار کنید آن  : کماصل ی 
  .را حفظ نمائید

.کنید صحبت فرزندانتان با
 .دهید اختصاص آنها به را چنددقیقه کم دست روز در

.بگذارید احترام آنها به و کنید درك را فرزندانتان احساس هاي
 .کنید تمرین را فعال کردن گوش
.نکنید فراموش را کردن سوال
  .انتقاد تا کنید تشویق بیشتر

  .باشد نوجوانان کنجکاوي به حواستان



درزندگی و فعالیت هاي فرزندانتان شرکت : اصل دوم 
.داشته باشید

 خواسته فرزندتان که کاري به دقیقه 15 کم دست روزانه
  .بپردازید
  .دهید ترتیب بافرزندتان را فعالیتی بار یک هفته اي

.کنید حمایت فرزندتان فعالیت هاي از 
 .دهید پاسخ فوري واکنش با را رفتارخوب همواره

 استفاده روزانه کارهاي گذاشتن میان در رابراي غذاخوردن زمان
 .کنید

  .باشید فرزندتان زندگی در پراسترس زمان هاي مراقب



قانون هاي روشن وصریح بگذارید : اصل سوم
 .وعواقب عدم رعایت قانون را تعیین کنید

  میان در فرزندانتان با راپیشاپیش خود انتظارات و قوانین
 .بگذارید
 .کنید تشویق را قانون رعایت
 رعایت عدم صورت در و کنید تعیین را شکنی قانون عواقب
.نمایید اعمال را آن قانون

  نیست قبول قابل مواد و الکل و سیگار مصرف چرا اینکه درمورد
  .کنید صحبت
 است ممکن کردن خطر و شورش براي نوجوانان باشید مراقب

.کنند مصرف مواد



الگوي مناسبی براي فرزندانتان : چهارماصل 
.باشید

.مقلدان خوبی هستندها  بچه
.رفتارهاي بزرگترها را دوست دارندکوچکترها 

.، الکل و مواد مصرف نکنیدسیگارخودتان 
.را درگیر نکنیدبچه 

.مناسب پیدا کنیدهاي ل ها مثا براي بچه



.الگوي مناسبی براي فرزندانتان باشید

  در گذراندن خوش یا تفریح براي دیگري مناسب هاي راه
.کنید پیدا مهمانی

  به اعتیاد سختی به راجع کنید ترك را سیگار توانید نمی اگر
.کنید صحبت فرزندانتان با سیگار
.نبافید فواید تریاك یا الکل براي

 آشنایان و فامیل در اعتیاد یا مواد سوءمصرف هاي مثال از
.کنید استفاده

.نیست دیر ترك براي هیچگاه باشید داشته یاد به



تان بیاموزید دوستان خود فرزندانبه :اصل پنجم 
.فکر انتخاب کنند با را

گفتن نه مهارت ـ دوستان فشار
.باشند تو دوست نمی توانند همه
ناباب دوست ي قصه
.کنند می مصرف همه ـ کشند می سیگار همه نکن باور
 قبول قابل ابداً شما براي مواد مصرف یدیبگو نوجوانتان به

.نیست
.بیاموزید آنها به را جمع فشار برابر در مقاومت
.کنید رفع فرزندانتان در را اجتماعی اضطراب



.را زیر نظر داشته باشید فرزندانتان: اصل ششم 

.است فرزندانتان کارهاي داشتن نظر زیر شما ثرؤم وظیفه
.باشید داشته رابطه فرزندانتان دوستان با
.شوید آشنا فرزندانتان دوستان والدین با

  با تماس راه و خانه به برگشت ساعت دوستانه مهمانی هاي در
.کنید مشخص را شما

.کنید کمک بخش لذت هاي تفریح داشتن به



.مراقب باشید

 :وقتی فرزند شما از خانه بیرون می رود شما باید بدانید
  ؟به کجا می رود

؟با چه کسی است
؟کند چه می
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