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ّیچ وظ ایي اػتماد را ًذارد وِ فزسًذ پزٍری واری عادُ

ّفت تَصیِ تزای تزلزاری ٍ حفظ رٍاتظ گزم ٍ صویواًِ

 -2بزای فزسوذتان الگً باشیذ.

اعتٍ .لتی فزسًذاى تِ عال ّای ًَخَاًی لذم هی گذارًذ،

تا فزسًذتاى:

ًتایح تزرعی ّای داًؾوٌذاى ًؾاى دادُ ،فزسًذاى در هَاخِ تا

ًشاع ٍ درگیزی ّا آغاس هی ؽًَذ .ػَاهل تْذیذ وٌٌذُ

 -1در فؼالیت ّایی وِ فزسًذتاى تِ آًْا ػاللِ دارد ٍ -رسػ،

هَاد هخذر ٍ الىل ،هؾاتِ ٍالذیي ؽاى رفتار  -عالن یا غیز عالن

سیادی ٍخَد دارًذ وِ هی تَاًٌذ تز ایوٌی ٍ عالهت

هَعیمیٌّ ،ز ،تىٌَلَصی ،عیٌوا ٍ  - ...هؾاروت وٌیذ .عزگزهی

 -هی وٌٌذ.

فزسًذاى تاثیز هٌفی تگذارًذ ٍ هتاعفاًِ ،هٌاتغ عَدهٌذ ٍ

ّایی وِ فزسًذتاى تِ آًْا هی پزداسد را وؾف وٌیذ تا تِ ٍعیلِ

دیذگاُ ؽوا هی تَاًذ تاثیز سیادی تز دیذگاُ فزسًذتاى ًغثت

ٍالغ تیٌاًِ اًذن ّغتٌذ ٍ در دعتزط ًیغتٌذ.

آًْا تِ اٍ ًشدیه ؽَیذ.

ایي هَاد تگذارد ٍ رفتارّای آیٌذُ اٍ را ؽىل دّذ .تا اخزای

 -2فزسًذتاى را تؾَیك وٌیذ تا در فؼالیت ّای فَق تزًاهِ

عِ رٍػ سیز هی تَاًیذ تِ الگَی هٌاعثی تزای فزسًذتاى

هؾاروت وٌذ .هؾاروت در فؼالیت ّای فَق تزًاهِ ،در حفظ

تثذیل ؽَیذ.

تٌذرعتی فزسًذتاى هَثز اعت.

ّ -1زگش در هماتل فزسًذتاى حتی دخاًیات ّن هصزف ًىٌیذ ٍ

اخزای ؽؼ رٍػ سیز تِ ؽوا ووه هی وٌذ تا احتوال

ٌّ -3گام گفت ٍ گَ تا فزسًذتاى خؾن تاى را وٌتزل وٌیذ ( تِ

اس خَد تی خَد ًؾَیذ .اعتؼوال دخاًیات یا هصزف هَاد هخذر

ػٌَاى هثال :تِ آراهی گفت ٍ گَ وٌیذ ،عؼی وٌیذ رفتار تذافؼی

در حضَر فزسًذ احتوال اػتیاد اٍ تِ هَاد هخذر را در تشرگغالی

ًَؽیذى الىل ،هصزف دارٍ ٍ تزٍس رفتارّای خغز سا را در

ًذاؽتِ تاؽیذ ٍ تِ حزف ّای فزسًذتاى ٍاوٌؼ هثثت ًؾاى

افشایؼ هی دّذ.

فزسًذتاى تِ حذالل تزعاًیذ.

دّیذ).

ٌّ -2گام هصزف دارٍ تِ فزسًذتاى تگَییذ وِ تا اخاسُ پشؽه

 -1بزقزاری ارتباط صمیماوٍ ي حمایتی با فزسوذتان

 -4تزای حل ٍ فصل چالؼ ّا تِ فزسًذتاى ووه وٌیذ.

چٌیي هی وٌیذّ .زگش تذٍى اخاسُ پشؽه دارٍّایی وِ در

وَدواًی وِ تا ٍالذیي ؽاى صویوی ّغتٌذ ٍ اس عزف آًْا

 -5تالػ وٌیذ تا فزسًذتاى ارتثاط صویواًِ ٍ صحیح تزلزار

ووذ دارٍّا ٍخَد دارًذ را هصزف ًىٌیذ ٍ در اختیار عایز

حوایت هی ؽًَذ ووتز تِ هَاد هخذر ٍ الىل گزایؼ پیذا هی

وٌیذ .عؼی وٌیذ تَصیِ ّای هٌاعثی تزای گفت ٍ گَ درتارُ

اػضای خاًَادُ ٍ دٍعتاى لزار ًذّیذّ .زگش دارٍّا را تِ هذت

وٌٌذً .تایح پضٍّؼ ّا ًؾاى دادُ داؽتي ارتثاط صویواًِ تا

هَاد هخذر ٍ الىل تیاتیذ.

عَالًی در ویف دعتی تاى ًگِ ًذاریذ ٍ دارٍّای اضافِ را تِ

ٍالذیي در دٍراى ًَخَاًی فزسًذاى اّویت سیادی دارد .تا ایي

 -6پظ اس وغة هَفمیت تِ فزسًذتاى پاداػ دّیذ ٍ تؾَیك

دارٍخاًِ ّا تحَیل دّیذ.

ٍخَد ،تایذ تزای ارتثاط صویواًِ تا فزسًذاى حذ ٍ هزس تؼزیف

اػ وٌیذ .فؼالیت ّای اٍ را وٌتزل وٌیذ ٍ تا عزح عَاالت

 -3وَدواى تا هؾاّذُ رفتارّای ٍالذیي ؽاى اس آًْا هی

وزد .اگز تیؼ اس حذ تِ فزسًذتاى ًشدیه ؽَیذ ٍ رفتارّا ٍ

گًَاگَى عؼی وٌیذ اس اتفالاتی تزایؼ افتادُ آگاُ ؽَیذ .اگز

آهَسًذ .تِ هؼٌای دیگز ،فزسًذتاى رٍػ ّایی وِ ؽوا تزای

اػوال ؽاى را وٌتزل وٌیذ ،ػذم اػتواد تِ ًفظ ؽاى را هؾاّذُ

چٌیي ًىٌیذ ،هؾىالت ًوایاى هی ؽًَذ.

هماتلِ تا هَلؼیت ّای اضغزاب آٍر ٍ وٌتزل احغاعات اعتفادُ

خَاّیذ وزد.

 -7تِ فزسًذتاى اخاسُ دّیذ هغتمل تَدى را تدزتِ وٌذ .عؼی

هی وٌیذ را هی آهَسًذ ٍ اخزا هی وٌٌذٍ .لتی خغتِ ٍ والفِ

ًتایح تزرعی ّا ًؾاى دادٍُ ،الذیٌی وِ تا یىذیگز هؾاخزُ ٍ

وٌیذ فزسًذتاى را تِ خاًِ ػاللِ هٌذ ٍ اٍ را در هَاخِ تا هؾىالت

ّغتیذ ،اس تىٌیه ّای هذیزیت اضغزاب تزای وٌتزل دلؾَرُ

فزسًذؽاى را تٌثیِ هی وٌٌذ رٍاتظ عزد ٍ خؾوگٌاًِ ای تا

یاری وٌیذ .اخاسُ دّیذ فزسًذتاى تا حفظ حذ ٍ هزسّا ّوزاُ

ٍ اضغزاب اعتفادُ وٌیذ ٍ آى را تِ فزسًذتاى تیاهَسیذ .تِ اٍ

فزسًذاى ؽاى دارًذ .چٌیي رٍاتغی خغز اػتیاد فزسًذاى را تِ

دٍعتاى اػ تِ گزدػ تزٍد ٍ تفزیح وٌذ .تِ اٍ اخاسُ دّیذ تا

تگَییذ در چٌیي ؽزایغی ًیاسی تِ اعتؼوال دخاًیات ًیغت ٍ تا

هَاد هخذر ٍ الىل افشایؼ هی دّذ.

درتارُ تَلؼات ٍالذیي اػ حزف تشًذ ٍاظْار ًظز وٌذ .تا ایي

اعتفادُ اس رٍػ ّای گًَاگَى هی تَاى تِ عالهت اس هَلؼیت

وار تِ اٍ هی آهَسیذ ٌّگاهی وِ اس خاًِ ٍ خاًَادُ دٍر اعت

ّای دؽَار خارج ؽذ.

در صَرتی وِ احغاط ًاتَاًی ٍ درهاًذگی هی وٌیذ،
ایي هْن اعت وِ لَی تاؽیذ:
َزگش در مقابل فزسوذ وًجًان تان ضعف وشان وذَیذ.

رتينول

اظْار ًظز ٍ اس خَد هحافظت وٌذ.
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 -3میشان خطز پذیزی فزسوذتان را بیابیذ.

تزای حوایت اس فزسًذتاى

ًتایح چٌذیي دِّ تحمیك ٍ پضٍّؼ ًؾاى دادُ ػَاهل

 -اس ؽزوت فزسًذتاى در هیْواًی ّا ٍ گزدّوایی ّای گًَاگَى

هتؼذدی عثة هی ؽًَذ تزخی اس خَاًاى تیؼ اس دیگز

هغلغ ؽَیذ .تِ گًَِ ای رفتار وٌیذ وِ اٍ حضَر ؽوا را در هیْواًی

ّوغاالى ؽاى در هؼزض اػتیاد تِ هَاد هخذر ٍ الىل لزار

ٍ گزدّوایی حظ وٌذ.

تگیزًذ .یىی اس ػَاهل ،تی تَخْی تِ وَدن ٍ حوایت ًىزدى

 -فزسًذتاى را در اًدام تىالیف ٍ پزٍصُ ّای تحصیلی ووه وٌیذ.

اس اٍ اعت .پضٍّؾگزاى پی تزدُ اًذ تی اػتٌایی ٍالذیي ٍ ػذم

ٍضغ ٍ اخزای لَاًیي هحذٍد وٌٌذُ

ؽٌاخت رٍحیات ٍ هیشاى خغز پذیزی فزسًذاى یىی اس ػَاهل

 -دالیل ٍضغ ٍ اخزای لَاًیي هحذٍد وٌٌذُ را تزای فزسًذتاى

ػوذُ اػتیاد تِ هَاد هخذر ٍ الىل اعت.

تؾزیح وٌیذ.

 -4شىاخت ديستان فزسوذتان

 -تِ فزسًذتاى اػالم وٌیذ هصزف هَاد هخذر ٍ الىل را تحول

ؽوا ،تِ ػٌَاى ٍالذیي ،تالػ وٌیذ تا دٍعتاى فزسًذتاى ارتثاط

ًخَاّیذ وزد.

تزلزار وٌیذ .دٍعتاى فزسًذتاى در عَل سًذگی تاثیز سیادی

 -لَاًیي هؼمَلی ٍضغ وٌیذ .درتارُ تثؼات سیز پا گذاؽتي لَاًیي تا

تز اًتخاب ّای اٍ هی گذارًذ .دٍعتاى فزسًذتاى هی تَاًٌذ در

فزسًذتاى گفت ٍ گَ وٌیذ.

گزایؼ اٍ تِ رفتارّای پز خغز هَثز تاؽٌذ.

 -6ارائٍ اطالعات ي گفت ي گًی دربارٌ مًاد مخذر ي الکل

تِ خاعز داؽتِ تاؽیذ:

ارائِ اعالػات ٍ گفت ٍ گَی هذاٍم درتارُ هَاد هخذر ٍ الىل تا

داًغتي آى وِ دٍعتاى فزسًذتاى چِ وغاًی ّغتٌذ تِ ؽوا

فزسًذاى هی تَاًذ تِ ایداد راتغِ عالن ووه وٌذ .ایي وار هی تَاًذ

ووه خَاّذ وزد تا خَد را تزای هماتلِ تا هؾىالت ایدادُ

تِ ؽوا ٍ فزسًذتاى ووه وٌذ تا اس تحزاى ّایی وِ در دٍراى

ؽذُ آهادُ وٌیذ.

ًَخَاًی ٍ خَاًی ایداد ٍ افشایؼ هی یاتٌذ دٍر تاؽیذ.

 -5وظارت ،حمایت ،يضع ي اجزای قًاویه محذيد کىىذٌ

تَصیِ ّای هفیذ تزای گفت ٍ گَ تا فزسًذاى

ًتایح تزرعی ّای داًؾوٌذاى ًؾاى دادُ ٍالذیي هی تَاًٌذ تا

 -تا فزسًذتاى درتارُ خغزات هصزف هَاد هخذر ٍ ًَؽیذى الىل

ًظارت وزدى تز فؼالیت ّای فزسًذاى ٍ حوایت وزدى اس آًْا

گفت ٍ گَ وٌیذ.

ٍ ٍضغ ٍ اخزای لَاًیي هحذٍد وٌٌذُ ،خغز اػتیاد آًْا تِ هَاد

 -تِ خای عخٌزاًی وزدى ،تِ فزسًذتاى اخاسُ دّیذ درتارُ خغزات

هخذر ٍ الىل را واّؼ دٌّذ.

هصزف هَاد هخذر ٍ ًَؽیذى الىل عخي تگَیذ .خَاًاًی وِ تِ

تزای ًظارت تز فزسًذتاى

هضزات هصزف هَاد هخذر ٍ ًَؽیذى الىل ٍالف ّغتٌذ ووتز تِ

 -اس هحل حضَر فزسًذتاى هغلغ ؽَیذ.

ایي هَاد ٍاتغتِ هی ؽًَذ.

 -اس فؼالیت ّای خارج اس هذرعِ فزسًذتاى آگاُ ؽَیذ

 -اگز احغاط هی وٌیذ گفت ٍ گَ تا فزسًذتاى درتارُ هَاد هخذر ٍ

 -ػولىزد تحصیلی فزسًذتاى را تزرعی وٌیذ .هغالؼات

الىل تِ ًتیدِ ًوی رعذ تا ایي عَال تغییز ایداد وٌیذ ":تا تِ حال

داًؾوٌذاى ًؾاى دادُ هؾىالت تحصیلی اس ػالین ٍ ًؾاًِ ّای

دٍعتاًت پیؾٌْاد هصزف هخذر ٍ ًَؽیذى الىل تِ تَ دادُ اًذ؟ "

اػتیاد تِ هَاد هخذر ٍ الىل اعت.
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