
گفتار هشتم

درباره مواد با نوجوان و گفتگو  سازيآگاه



صحبت با نوجوان

شودبیانکوتاهوصریحودباشواقعیت هادربردارندهصحبت.
کنید استفاده ها فرصت از.
به بیشتر را خود توجه و نمایید اجتناب سخنرانی از کوشیدب 

 .کنید متمرکز آزاد گفتگوي
و پرسیدن سوال به را نوجوان و باشید داشته آرام برخورد همواره 

 .نمایید ترغیب افکارشان دربارة زدن حرف
کنید درك را خود فرزند دیدگاه کنید سعی.  
یا پدر شما اینکه علت به صرفا باشید نداشته انتظار نوجوانان از 

 یاد به ولی باشند، موافق شما با چیز همه درباره هستید، او مادر
 .دارند حقوقی هم والدین که باشید داشته



صحبت با نوجوان

بگیرید یاد را فعال کردن گوش مهارت هاي.  
درباره و می دهید توضیح مواد درباره را واقعیات وقتی 

 ممکن که آنجا تا می کنید، صحبت آن ضعف و قوت نقاط
  .باشید عینی و دقیق کنید سعی است

می کنی فکر چرا« مانند، کنید استفاده پاسخ باز سواالت از 
 نپرسید ولی »است؟ شده تبدیل مشکل به مدرسه در مواد

  امتحان را مواد مصرف که خواسته دوستانت از کسی« که
 »کنی؟



چگونگی پاسخ به سوالت نوجوان

دهید پاسخ صادقانه.   
کنید بیان صراحت با را خود ارزش هاي.
فرزند به کمک جهت و بیاموزید توان حد تا را مواد با مرتبط مطالب  

  می کنند، دریافت که متضادي پیام هاي تشخیص و درك براي خود
.باشید آماده

در و است انتخاب یک مواد سایر و الکل مصرف که این بر تاکید 
.می زنیم محک سالم تصمیم گیري براي را خود قدرت واقع

داشتن مشکل و کردن اشتباه می پذیرید شما که بداند باید نوجوان  
 باشند داشته نیاز زمان هر که بدانند باید آنها .است طبیعی امري

  .کنند حساب شما روي می توانند



هوشمنداقدامات والد 

  انجام نوجوان از محافظت براي هوشمند والد یک که کارهایی نمونه
:می دهد

.باشید هوشمند و آگاه .1
 .آورید فراهم الگویی یادگیري قبال در تعهد براي .2
  و تصمیم گیري برنامه ریزي، مانند اجتماعی، مهارت هاي رشد به .3

.کنید کمک مقاومت مهارت هاي
  نفس عزت شخصی، اراده و قدرت احساس کنید کمک نوجوانان به .4

.باشند داشته خود آینده نسبت مثبتی نظر و باال
  مناسبى رفتارى انتظارات و باشید الگو .کنید تعیین محدودیت .5

.باشید داشته



 تقویت را خویشتنداري و مسئولیت پذیري مانند مثبت ویژگی هاي .6
  .کنید

.کنید حمایت خانواده اعضاي همه از .7
.باشید داشته مثبت ارتباط یکدیگر با .8
  و تفریحی فعالیت هاي در مثال کنید، تشویق را وقت از مفید استفاده .9

.نمایید کمک افراد به منزل در یا و کرده شرکت خالق
.کنید تقویت را نوجوان آگاهی .10
.ببرید باال را خود مهارت و آگاهی سطح .11
  فرد وجود( خانوادگی خطر ساز عوامل گرفتن نظر در با .12

 دقیق تر و بهتر را عوامل سایر کنید سعی )خانواده در مصرف کننده
.کنید مدیریت



عوامل خطرساز و محافظت کننده

متغیرهایی و ویژگی ها رویدادها، موقعیت ها، خطر، عوامل 
 .می دهند افزایش را مواد مصرف احتمال که هستند

محافظت کننده نقش که دارند وجود عواملی مقابل در 
  نوجوان در رفتاري مشکل وقوع احتمال نتیجه در و دارند

.می دهند کاهش را
 رابطه خطر ساز عوامل که باشیم داشته توجه باید با علّی  

 تعامل گرفتن نظر در با نهایت در بلکه ندارند مواد مصرف
 مصرف خطر می توان که است محافظ عوامل با عوامل این

  .کرد بینی پیش را نوجوان در مواد



عوامل محافظعوامل خطر سازحوزه

فردي

  را دیگران با ارتباط برقراري که بودن تندخو•
.می کند دشوار

 یا افسردگی مانند روان سالمت مشکالت به ابتال•
.اضطراب

 دستیابی با توام مواد از مثبت انتظارات داشتن•
.آسان

  موارد و ابتدایی سنین در کردن تجربه به اقدام•
...دیگر

  بودن، اجتماعی مثبت، و آسان گیر خوي و خلق•
  .مشکالت بر غلبه قدرت داشتن و بودن امیدوار

  مناسب مهارت هاي و قوي نفس عزت داشتن•
  .اجتماعی

.مواد مصرف از منفی انتظارات داشتن•
  انداختن تاخیر به مواد، مصرف به مبادرت صورت در•

  .باالتر سال هاي به آن

خانوادگی

  است مواد مصرف سوء گرفتار که خانواده اي در حضور•
.دارد آن به نسبت سهل انگارانه دیدگاه یا

.حامی غیر یا استرس پر خانوادگی محیط در زیستن•
  نظارت مبهم، انتظارات و قوانین که والدینی داشتن•

  صورت به و هستند نظم بی همچنین دارند، ضعیف
.می کنند حمایت ناهماهنگ

 مخدر مواد مصرف درباره که خانواده اي در حضور•
  مثال( می دهد ارایه الگو آن به نسبت و می کند بحث

 تمام و است ممنوع الکلی مشروبات و مواد مصرف
  درست و نگهداري خوب پزشک تجویزي داروهاي

.)می شود مصرف
 رابطه خود فرزندان با که والدینی از بهره مندي•

  می کنند بیان واضح را خود انتظارات دارند، صمیمی
.می کنند رعایت را نظم همیشه و

همساالن

  مشوق یا می کنند مصرف مواد که دوستانی با رابطه•
.هستند آن مصرف

 ولی دارند زیادي پول و وقت که دوستانی با رابطه•
.نیستند مثبت اجتماعی فعالیت هاي سرگرم

.هستند قانون شکن که دوستانی با رابطه•

 نه و می کنند مصرف مواد نه که دوستانی با رابطه•
 .می نمایند تشویق را آن مصرف

  سایر و تحصیل سرگرم که دوستانی با رابطه•
 موسیقی ورزش، قبیل از اجتماعی مثبت فعالیت هاي

.هستند هنر و
  مثبت تاثیر تصمیم گیري بر که دوستانی با رابطه•

   .می گذارند



عوامل محافظعوامل خطر سازحوزه

مدرسه

تحصیلی شکست•
مدرسه در ناایمن و نامنظم منفی، فضاي•
معلمین پایین انتظارات•
مدرسه به نسبت تعهد عدم•
کالس در پرخاشگرانه /منزوي رفتار•

حمایت کننده و محبت با مدرسه محیط•
  براي روشن و صریح قوانین و استانداردها•

مطلوب رفتار
 در جوانان مسئولیت و درگیري مشارکت،•

مدرسه تصمیمات و کارها

جامعه

 را مواد مصرف سوء که اجتماعی هنجارهاي•
.می کنند تقویت

محله یا جامعه در خالف و جرم رواج•
مواد به آسان دسترسی•
مناسب تاریخى و فرهنگى سنت هاى نبود•

حمایت کننده و مراقب جامعه•
نوجوانان از مناسب انتظارات•
معنوي یا مذهبی فعالیت هاي•
اجتماعی شده حمایت فعالیت هاي•
 در موجود رسانه هاي درباره باال سواد سطح•

)نامطلوب تبلیغاتی پیام هاي کاهش(جامعه

محله

مواد به دسترسی سهولت و فراوانی•
مواد کننده مصرف نوجوانان وجود•
جمعیت تراکم•

گرفته شکل ارتباطی شبکه•
محله در یافته سامان اجتماعی فعالیت هاي•
تفریحی و ورزشی مناسب امکانات•



مشکوك کننده عالیم

 با است ممکن و نیستند اختصاصى و قطعى عالئم این
 لذا .باشند مشترك نوجوانان مشکالت سایر نشانه هاي

 و دقیق تر بررسی هاي نیازمند بروز و مشاهده صورت در
 حتی نمی توان هرگز همچنین .دارد وجود کارشناسانه تر

 و متخصص به  مراجعه بدون شده ذکر عالئم همه وجود با
 اطمینان نوجوان در اعتیاد مشکل از الزم اقدامات انجام

  .نمود حاصل



مشکوك کننده عالیم
  پیش بینی قابل غیر و بی ثبات رفتارهاي•
  خانه در ماندن تنها به میل و ارتباط برقراري به تمایل عدم•
  رفتن در کوره از•
  پایین خلق•
  مواد مصرف از حاکی ضمنی طور به موسیقی سلیقه اتاق، دکور پوشیدن، لباس نحوه•

 .است
خانه در همکاري عدم•
  کاري انجام به والدین کردن وادار براي بد رفتاري یا خوش رفتاري قبیل از فریبکارانه رفتار•
دوستان از جدایی و سابق عالقه مورد دوستان به بی عالقگی•
رسیدن نظر به متفاوت براي ظاهر تغییر•
بی نظمی و فراموشکاري تمرکز، عدم•
امور اولیاي با حد از بیش جدل و بحث و قوانین علیه تمرد•
خانوادگی فعالیت انجام به تمایل عدم•
واقعیت به بی اعتنایی و خیال بافی•
آینده به نسبت بی اعتنایی و حال زمان به شدید توجه•
 خانواده به مربوط مسائل با شدن رو به رو از امتناع•



تایید کننده عالیم

 مواد مصرف مستقیم نشانه هاي یا کننده تایید عالیم
 بروز و نیست نوجوان طبیعی رشد از بخشی هرگز

 جدي بسیار نوجوان در عالیم این از تعدادي همزمان
  .می شود تلقی



تایید کننده عالیم
.باشند داشته فروش قابلیت که ارزشی با اشیا یا پول شدن مفقود•
  کشیدن سیگار حال در مکرر افتادن گیر•
).. و رزورق سیگار، کاغذ( مخدر مواد مصرف وسایل شدن پیدا•
  و خواب آور داروهاى یا کدیین مانند مخدر مسکن قرص هاى کاهش یا شدن ناپدید•

آرامبخش
بیدارى و خواب شدید نظمى بى یا خواب میزان در مالحظه قابل کاهش یا افزایش•
.مى کنند مالقات را یکدیگر خانه از دور و هستند مسن تر اغلب جدید دوستان•
  خروج و ورود ساعت مثل خانه قوانین گذاشتن پا زیر•
  شب در ویژه به مشکوك تلفنی تماس هاي•
 نگفته دروغ که دارد اصرار و می گوید دروغ مرتب کم اهمیت حوادث مورد در نوجوان•

.است
  زخم هاي غیر واضح، جمالت بیان مداوم، خستگی مثل جسمی، تغییرات و مشکالت•

.قبیل این از مواردي و بی دلیل
  نیاز برعکس یا باشد، داشته آن براي توضیحی که آن بدون پول زیادي مقدار داشتن•

 .زیاد پول به مکرر
.نوجوان دهان یا بدن از مواد یا الکل، و دود بوى•
 .می دهد جواب پرخاشگري با می پرسید، سوال نوجوان از مواد مصرف درباره وقتی•
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