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تاثیر دوستان



دوستاننقش 

 یا مثبت نقش می توانند ما زندگی در دوستان دیگري، پدیده هر همچون∗
  ویژگی هاي از یکی همساالن با عمیق تر و بیشتر ارتباط .باشند داشته منفی

  .است کودکی دوره از دوره این تمایز وجه و نوجوانی

  دیگر نوجوانان با دوستی از را فرزندمان نباید هیچگاه مادر و پدر عنوان به∗
  و است نوجوانی رشد منطقی قواعد خالف بر خواسته اي چنین داریم، برحذر

  دوستان با رابطه به خود فردي بین و اجتماعی مهارت هاي رشد براي آنان
  پر نوجوان براي را دوستان جاي می کنند سعی مادرها و پدر گاهی .دارند نیاز

 .نیست مناسب نوجوان براي نقش ها اختالط این که کنند



  زندگی و ذهن در مهمی جایگاه مادر و پدر هم دوره این در حتی بدانیم باید∗
  خوبی رابطه مادر و پدر گفتیم پیشین بخش هاي در که چنان .دارند نوجوان

 .کرد خواهد تعدیل را دوستان نقش رابطه این باشند، داشته نوجوان با

  نوجوانی وارد کودکی سنین از که هنگامی نوجوانان رسد می نظر به گرچه∗
  اما خانواده؛ تا می گیرند یاد بیشتر همساالنشان و دوستان از می شوند

  به راجع می دهند ترجیح نوجوانان همان می دهد نشان پژوهشی هاي یافته
  .دوستان تا بخواهند نظر والدینشان از مهم موضوعات



 براي را خود می کند حفظ را خود هویت و ارزش ها که حالی در بگیرد یاد باید نوجوان
 امنیت و نفس به اعتماد خود، فرزند به کمک با وقتی .سازد هماهنگ نیز گروهی کار

 در .می کنید تجهیز گروه از ناشی فشارهاي بر غلبه براي را او می دهید، افزایش را او
 یا کننده ناراحت چیزهاي برابر در که داشت خواهند را این قدرت آنها صورت این

 والدین که معتقدیم ما .بگویند »نه« نیست، درست می کنند فکر که مسایلی
 نکات به .دهند تقلیل زیادي حد تا را فشار این ساده نکته چند رعایت با می توانند

 :کنید دقت زیر
   .شوید آشنا آنها مادر و پدر با امکان، صورت در و بشناسید را خود فرزند دوستان کنید سعی•
  .کنید صحبت بودن پیرو یا رهبر درباره•
 را همساالن فشار با آمدن کنار مشکالت که بگویید آنها به و کنید گوش خود فرزند حرف هاي به•

.می فهمید
 با رابطه درباره که را احتمال این کنید گوش آنها حرف هاي به قضاوت بدون و صادقانه اگر•

.داد خواهید افزایش را کنند صحبت شما با دوستانشان



  می کنیم، بحث همساالن فشار درباره وقتی .باشند عالی می توانند همساالن•
  دیگر همساالن اوقات بیشتر اما .می گیریم نظر در را آنها بد تاثیرات معموال
  مدرسه، در دوستان اگر .دارند شما فرزند بر کننده حمایت و سالم تأثیرات
  به را شما نوجوان می توانند باشند، داشته خوبی عملکرد موسیقی یا ورزش

  همساالن نوجوان، اطرافیان اگر بنابراین .کنند ترغیب کوشی سخت و پشتکار
.ببرید بهره خود نوجوان زندگی در مثبت تأثیر این از می توانید باشند سالمی

 
  به خود نوجوان زندگی در همساالن خطر و نقش مورد در والدین است الزم•

  .دهند انجام يپرور فرزند زمینه در مؤثري اقدامات بتوانند تا برسند تفاهم



نوجوانآموزش نه گفتن به 

  خود فرزندان از ایمن فضایی در قضاوت از دور و دوستانه و گرم گفتگوى یک در
  :بپرسید

  دارند؟ نظري چه و می کنند فکر چه همساالن فشار درباره .1
  باشند؟ تسلیم که مجبورند همیشه بودن مقبول براي می کنند فکر آیا .2
  قوى خود دوستان بر تاثیرگذارى براى  کافی اندازه به که دارند باور آیا .3

  هستند؟
  دوستان فشار تحت مواد یا سیگار مصرف براى  که موقعیتی در می دانند آیا .4

  بدهند؟ جوابی چه باید هستند،



.انتظار داریم نوجوانان نه گفتن را از والدین بیاموزند

 فرزند اگر بگوید؟ باید چه مواد یا سیگار تعارف پاسخ در می داند آیا که بپرسید خود نوجوان از
  :باشند مناسب می توانند ها پاسخ این که بگویید بدهد، باید پاسخی چه نمی داند ظاهرا شما

  .»نیامد خوشم پیشنهادت این از« یا »مرسى نه،« بگو•
 .کن تکرار را پاسخ همین شوي مجبور که بار چند هر ولی کند تعارف بیشتر است ممکن تو دوست•

 خوب نمی تونم بکشم سیگار اگر :بگویی می توانی مثال بیاري، هم دلیل خودت، گفتنِ نه براي می توانی
  .کنم صرف مواد براي ندارم وقت می شوند، ناراحت من از مادرم و پدر ،کنم بازي فوتبال

 اهل تو کردم نمى فکر« ،»کشى مى سیگار تو دونستم نمى« :برگردانی آنها خود به را فشار می توانی•
 چه ،بگیرند مشروب براي رو تو اگر دونى می« ،»بکشم؟  هم من کنى مى اصرار چرا« ،»باشى چیزا این
  محل عذرخواهی با و بیاور بهانه می دهد، ادامه اصرار به همچنان دوستت دیدي اگر .»می افتد؟ یاتفاق

  دلیل آوردن به ملزم دیگران پیشنهاد کردن رد براى بدانند باید نوجوانان البته .کن ترك را
 .نیستند توضیحى بیان یا



همه سیگار می کشند ـ همه مواد  «اصالح باور اشتباه 
در نوجوان» مصرف می کنند

 از ."می کنند مصرف مواد همه" که شود توجیه اینگونه همساالن طرف از است ممکن نوجوان
  در او با و نمایند مطرح را نکته این حتما خود نوجوان به آموزش در بخواهید کنندگان شرکت

  این با و بپردازید شرکت کنندگان باور بررسی به ابتدا منظور این  براي .کنند صحبت زمینه این
 مصرف مواد و سیگار جامعه اعضاي از درصد چند می کنید فکر " که کنید آغاز پرسش

  "می کنند؟
 می کنند مصرف مواد افراد اکثر چون که پرورانندب  ذهن در را خیال این نوجوانان است ممکن
  به نسبت نوجوانان که است این واقعیت .است بهنجار و کنیم مصرف هم ما که ندارد ایرادي
 تخمین بیشتر را آنها تعداد و ندارند درستی برآورد همساالنشان توسط سیگار و مواد مصرف
  کالس تو .نیست چیزي که سیگار" :می گویند ما به دست این از جمالتی گاهی آنان .می زنند

 سیگار همه گفت می توان اطمینان با که است این پاسخ ."می کشند سیگار همه ما
.نیستی کار این به مجبور تو باشد چنین هم اگر کشند، نمی



.باشیمبا دوستان فرزندانمان رابطه داشته 

  بیشتر باشد داشته ارتباط مصرف کننده افراد با نوجوان که صورتی در
  زمان اگر خصوص به .شود مصرف کننده نیز او خود که دارد احتمال
  فرزندان، دوستان شناخت .بگذرانند هم با والدین نظارت بدون را زیادي

  صورت این در می دهد، قرار او روزمره زندگی با نزدیکتري تماس در را ما
  .کنیم راهنمایی را او و دهیم تشخیص را نوجوان مشکالت می توانیم بهتر

  مخاطره آمیز رفتارهاي و خطر پر موقعیت هاي از را فرزندمان می توانیم
.داریم نگه دور



.شویمبا والدین دوستان فرزندانمان آشنا 

 به مربوط جلسات و ها گردهمایی در بتوانیم که کنیم برنامه ریزي طوري
 بدین .شویم آشنا مدرسه نوجوانان سایر والدین با و کنیم شرکت مدرسه
  حمایتی شبکه و کنیم تقویت را یکدیگر تالش هاي می توانیم طریق

.سازیم فراهم فرزندانمان و خود براي را ارزشمندي



.باشیمدوستانه نوجوانان نظارت داشته هاى  ىنمهمابه 

  شرکت دوستان از یکی تولد جشن مانند مهمانی  در نوجوان وقتی•
  و برگزاري محل خصوص در کافی نظارت والدین است ضروري می کند
  هنگام به مثال می توانیم .باشند داشته دارند شرکت آن در که افرادي

 اینکه و بزنیم میزبان خانواده و خانه به سرى محل به او رساندن
  ساعت باید همچنین .بفهمیم را نه یا است بزرگساالن نظر زیر مهمانی
 مشکلی اگر بگوییم فرزندمان به و کنیم مشخص را خانه به برگشت

.بگیرد تماس ما با برگردد، خانه به خواست زودتر خودش یا آمد پیش
 همرنگ براي بلکه گفتن نه مهارت ضعف خاطر به نه نوجوانان گاهی•

.می پذیرند را مواد یا سیگار دوستان با شدن



گیري تصمیممهارت 

 گفته .می دهیم انجام چیز چند یا دو بین که است انتخابی تصمیم گیري
  زیادي ارتباط الکلی مشروبات و مواد مصرف با تصمیم گیري که می شود

  یا مواد مصرف سمت به که می گیرد تصمیم نوجوان واقع در .دارد
 به می تواند تصمیم گیري مهارت آموختن .کند حرکت الکلی مشروبات

  چند داشتن .باشد مواد مصرف احتمال برابر در محافظ عامل یک عنوان
 :بگیرد درستی تصمیمات تا کرد خواهد کمک نوجوان به ویژگی

 باال نفس عزت .1
نقاد تفکر .2
  یکاف استقالل .3



نوجوان  نفسعزت 

تصویر و خودش از او تصویر از تابعی فردي هر نفس عزت  
 درستی تصمیمات گذشته در وقتی افراد .است او از دیگران

 بازخورد هم دیگران و دارند خود از خوبی تصویر باشند، گرفته
.می دهند آنها به خوبی

 توان حداکثر از می توانند بعدي تصمیم گیري هاي در نتیجه در  
 عزت که افرادي که است داده نشان ها پژوهش .ببرند بهره خود
 تصمیمات ندارند اعتمادي خودشان به و ندارند خوبی نفس

 در نفس عزت بهبود براي متعددي هاي راه .نمی گیرند درستی
.دارد وجود نوجوانان



تقویت عزت نفس
 .می شمارید مهم را آنها و دارند اهمیت شما براي که بگویید نوجوانان به .1
 .می گذارید احترام آنان به که دهید نشان .2
 انجام نتیجه در تا کنید فراهم گوناگون مهارت هاي تمرین براي فرصت هایی .3

 انجام می توانید نمونه براي .کنند کفایت و توانمندي احساس فعالیت ها این
 آنها به نوجوان توان اساس بر را خانگی حیوانات از مراقبت یا خانه کارهاي
 .کنید واگذار

 نتیجه به دستیابی نه است مهم شما براي او تالش که بگویید نوجوان به .4
 .برسند کمال به ندارید انتظار که دهید نشان .کامل

 به کوچک هدایایی تقدیم با اوقات گاهی و آمیز محبت کلمات یادداشت، با .5
 بودن خاص کلی طور به و خود فرزند بزرگ و کوچک موفقیت هاي مرتب طور
 غیر کامال که هستند آنهایی ها، پاداش بهترین اوقات گاهی .کنید تایید را آنها

 صمیمانه تشکر یک یا ساده کشیدن آغوش به حتی .می شوند اعطا منتظره
 .باشد ارزشمند بسیار می تواند



تقویت عزت نفس

 نوجوان از که است واقعیت از دور .دارد مهارت کاري انجام در کسی هر حتما .6
 بسکتبال تیم در بازي براي یا بیاورد خوب نمرات همیشه باشیم داشته انتظار

  .باشد توانمند دیگر حوزهاي در است ممکن شما نوجوان .شود انتخاب مدرسه
 و کنید صحبت می دهند انجام مهارت با که کارهایی مورد در خود نوجوانان با .7

 .بگویند مثبت سخنان دیگران و خود هدربار تا کنید تشویق را آنها
 و بخواهید اطالعات و نظر خود فرزندان از خانواده برنامه هاي و مسایل درباره .8
  گذراندن یا الوقوع قریب کشی اسباب درباره مثال( کنید توجه آنها نظر به

  .)خانوادگی تعطیالت
 دیگر فرزندان با خود فرزندان مقایسه یا یکدیگر با خانواده اعضاي مقایسه از .9

 .کنید خودداري خانواده از خارج در



نقاد تفکر 
 این .است ضروري نقاد تفکر مهارت از برخورداري مسئوالنه، هاي تصمیم گیري از قبل

 واقعیات عنوان به آنها قبول بجاي ایده ها ارزیابی و تحلیل توانایی شامل مهارت
 و مقاومت براي است، بهره مند خوبی انتقادي تفکر مهارت از که نوجوانی .است

 تفکر مهارت .دارد بهتري آمادگی مواد مصرف براي دیگران دعوت با مخالفت
  :می شود زیر موارد شامل انتقادي

واقعا این آیا :قیبل از سواالتی پرسیدن مثال، براي دالیل، و شواهد جستجوي 
 می دانی؟ را این کجا از یا است؟ درست

در دیگر افراد و ها گروه مثال براي دیگر، دیدگاه هاي و نظر مالحظه و بررسی 
 چرا؟ و می کنند فکر چه اینباره

را ماده این اگر که پرسش این مثال، براي امور، عواقب و ضمنی معانی به توجه 
 بیفتد؟ است ممکن اتفاقی چه کنم مصرف



استقالل

 و کم ما همه تقریبا و می دهد رخ نوجوان تحول جریان در طبیعی صورت به استقالل
 ما غریزي و زیاد تمایل چند هر .هستیم آشنا نوجوانان میان در پدیده این با بیش
 زیادي حمایت و توجه آنها به نسبت می شود باعث فرزندانمان از محافظت براي

 سالم تصمیم گیري هاي براي استقالل که باشیم داشته خاطر به باید اما باشیم؛ داشته
 مواد مصرف پذیرش دلیل گفتن، نه در ناتوانی نوجوانان برخی براي .دارد ضرورت

 به میل و استقالل ضعف آنها اصلی دلیل بلکه نیست؛ دوستان گروه تاثیر تحت
 .است دیگران با شدن همرنگ

 خواهی :است جمله این ما فرهنگ در زا آسیب و نادرست هاي المثل ضرب از یکی
 .شو جماعت همرنگ رسوا نشوي

 شخصی ارزش هاي بر کردن تکیه و تصمیم گیري روش که است این والدین وظیفه•
  .دهند یاد خود فرزندان به را همساالن فشار با مواجهه هنگام
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