
گفتار ششم

والدین به مثابه مهمترین الگو



ندک میبرداري الگووالدینازکسیهرازبیشنوجوان.

مدلمورددرنوجوانانشایداستدادهنشان ها پژوهش
همساالنتأثیرتحتمدتکوتاهچیزهايیالباس،مو

چونمهمیاموربرايتصمیممورددراما،باشندخود
والدینتاثیرتحتبیشترازدواجیاتحصیلیرشته

.هستند



:کننددریافتوالدینازدارندنیازنوجوانانکهمواردىازبرخی
نیازخودکارهايعواقب وها مسئولیت،ها انتخابمورددراطالعاتیبهنوجوانان

.کننداستفادهآنهاازفشارهنگامدرتادارند

هستندتشویقنیازمند نوجوانان.

دشوآمادهنوجوانیمسئولیتپذیرشبرايبایدنوجوان.

استاجتماعوخانواده،مدرسه،دوستانباسالمارتباطبرقرارينیازمندنوجوان.

واطالعات،پشتیبانی،شمابهاموردركبرايندتوا میکهبداندبایدنوجوان
.باشدمحدودیتایجادچیزيچنیننتیجهاگرحتی ،کندتکیه اشم هنماییرا

ها میديناادیگران، با اختالفبهرسیدگیمنظوربهشماراهنماییبهنوجوان،
.داردنیازشماخودبااختالفیاشماسويازفشارجملهازدیگرانفشاروخطرات

نوجوانکهباشدیادتان،شوندگرفتهنظردرمستقلفردیکعنوانبهبایدآنها
.استعادالنهکامالبرخوردیکنیازمند



رفتارهايو  هستندخوبیمقلدانفرزندان
.دارنددوستراهاتربزرگ

آنشاهدبارها.دنماینتقلیدبزرگساالنازدارنددوستنوجوانان
تلفن،پوشیدنلباس،گفتنسخنشیوهازفرزندانمانکهیمه ابود

دارددوستنوجوانیهر.دنا کردهتقلیدمااز... ورانندگی،زدن
قدرتوآزاديداشتنمعنايبهبودنبزرگسالکه چرا باشد بزرگسال

،موادمصرفعدم باکهاستوالدینوظیفه .استمستقلتصمیم گیري
 او براي مناسبی الگوي و کنندتقویترانوجوانفهمسیگاروالکل

.باشند

کنند میمصرفموادیا کشند میسیگارخودکهمادريوپدر
افزایشراآنبهوابستگیوموادبهفرزندشانابتالشانس

.دهند می

گذارد می فرزندان روي پیش خوبی الگوي والدین توسط مواد ترك.



خوشیاتفریحبرايدیگريمناسب راه هاي
.کنیمپیداگذراندن

الکلوموادمصرفتجربهاینکهازکنیدگوشزدنوجوانبه
.هستیمخوشحالبوده ایمخودسالمتیمراقبتونداریم

دراینکهوموادمصرفازناشیلذتبودنگذرزودمورددر
.ددهیتوضیحباشدداشتهمی تواندعواقبیچهمدتبلند

دنبالبهآنانصورتیکهدرتاباشیدخودفرزندانراهنماي
راتري سالموایمن ترراه هايهستندسرزندگیوسالمتفریح

گردش،پیاده روي،فیلمتماشايمثالعنوانبه.دکننانتخاب
.دهیدپیشنهادراموارد این امثال وکردنورزش،علمی



.منکنیدرستغیرواقعىفوایدموادیاالکلبراي

راماصحبتنوجوانانمی کنیمتصور کهزمانىحتی
الکل،سیگاراحتمالییاخیالىفوایدمورددر،نمی شنوند

.نکنیمصحبتموادو

وسنىگروههیچ درهیچکسبرايموادوالکل،سیگار
.نیستمفیدحالتیهیچ



باضطرابهمناسباي مقابلهپاسخ

  احساس به غلبه خستگی، کسالت، رفع دلیل به نوجوانان از تعدادي 
  مواد مصرف سمت به مشکالت براي راه حلی عنوان به و اضطراب
  هیجانات با مقابله براى باشد آمده پیش هم شما براي شاید .می روند
 شده طاق طاقت تان که زمانی یا باشید کرده مصرف مواد مختلف

  اگر .باشید کرده روشن سیگاري کرده اید، درماندگی احساس و است
  داده اید؟ او به پیامی چه کار این با ببیند را رفتار این شما نوجوان
  استرس و ناراحتی احساس و باشد بد حالش اگر می گیرد یاد نوجوان
 .کند کنترل الکل و مواد مصرف با را حال این می تواند باشد، داشته

 مدیریت جدید روش هاي به مجهز شما که می خواهیم بخش این در
  خود فرزندان براي مناسبی الگوي طریق این از تا شوید، استرس

 .کنید فراهم



 براي .است افکار یا رویدادها به احساسی و ذهنی جسمی، واکنش اضطراب
 متوجه می شوید، مترو سوار ترافیک و شلوغی اوج در وقتی است ممکن نمونه،

 و می زنند گپ دیگر عده اي و هستند نارحت و عصبانی عده اي که باشید شده
 ما ناراحتی و خوشحالی باعث ترافیک و شلوغی بنابراین می خندند، بلند بلند

 حس این آمدن پدید موجب که آنهاست درباره ما فکر این بلکه نمی شود
.می گردد

 است ممکن .داریم استرس با برخورد براي بخصوصی راهکار ما از یک هر
 .باشد نداشته را اثر همان دیگر فرد بر می کند، عصبی را فرد یک که چیزي

 چه کار، محل در چه باشد، خانه در چه می کنند، تجربه را استرس والدین همه
  .دارند آن به نسبت متفاوتی بسیار واکنش هاي افراد ولی .دیگران یا فرزندان با



 به دارند، خود استرس هاي با مقابله براي متعددي روش هاي افراد
  دل و درد دوست یک با  و می دارند بر را تلفن عده اي مثال عنوان

  از که چیزهایی نوشتن به می کنند شروع بعضی ها می کنند،
 آب دوش نیز عده اي که باشید شنیده شاید می گذرد، ذهنشان

  روش ها این از کدام هر .می کنند پیاده روي یا می گیرند سرد
 مدیریت براي و باشد خوشایند و بخش اثر عده اي براي می تواند

  واقع سودمند افتاده اند، گیر آن در که استرس آوري موقعیت آنیِ
  امتحان را روش ها این از تعدادي هم شما می کنیم پیشنهاد .شود

 .باشند مفید نیز شما مورد در شاید کنید،

شدن ریلکس یا شدن آرام روش انجام•
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