
   

 توصیه های پیشگیرانه به جوانان
خطرات و عوارض مصرر  مرواا اعادرآا  ور را     .1

 خوب بشنآسدد.  

به هرکس که به شمآ مواا تعآر  کرا محکر    .2

، افرراا خروف فکرر هرر      نه  و قآطع بگویدد 

تعآرفی کره مارآ س سریمای   شرآ شروا، بره       

 راحای را می کنند.  

به یآا ااشاه بآشدد که کشددن سدگآر مقدمره   .3

ست برای اسآرت ار چنگآل اعادرآا بره مرواا    ا

 مادر  

از رفت و  مد ار مکآن هآی   روا  و اوسرای    .4

 بآ افراا مشکوک پرهدز کندد.  

از اوسای بآ افراای که اخای  سنی   شرآ برآ    .5

 شمآ زیآا است، خواااری کندد.  

مررواا اعادررآا ور سرر  کشررند  ای اسررت کرره   .6

 اثراتش به تدریج ظآهر می شوا. 

پدر و مآار که خدرخوا  ترین  به صحبت هآی .7

اوسرراآن شررمآ ه،رراند، اطمدنررآن کندررد.     

 اعاقرررآاات و پآیبنررردی مررررهبی خررروا را   

 تقویت کندد.  

بآ مطآ عه، ورزف و تفریحآت سآ   برای اوقآت  .8

 فراغت خوا بر آمه ریزی کندد.  

 اوساآن و  زایکآن خوا را خوب بشنآسدد.   .9

بعضی جوا آن فکر می کننرد کره برآ ایگرران      .11

آوت ه،اند و هر وقت که اراا  کنند، می ماف

توا ند مصر  مواا را کنآر بگرار رد، ار حرآ ی   

 که این طرز تفکر منجر به اعادآا می شوا. 

 به هنگآم ساای و  آراحای برآ پردر و مرآار و     .11

 یررآ یررر بزرماررر مطمررلن و قآبرر  اعامررآا    

 مشورت کندد.  

 بدشررارین ترر ثدر مارردر اعادررآا بررر ارکررآن     .12

مرری  ورا، همررآن طرروری کرره  خررآ واا  وارا 

 موثرترین عآم  پدشگدری از اعادآا  درز  شرآا   

 خآ واا  است. 

 مشآرتشآی ز دمی خوا را افزایش اهدد.   .13

 توصیه های پیشگیرانه به والدین
اطیعررآت کررآفی اربررآر  مررواا اعادررآا ور ع رر  و  .1

عوام  موثر ار مصر  مواا، خطررات، عروارض و   

 عیئ   ن ک،ب کندد.  

 ربدای خوا را افزایش اهدد.  مشآرت هآی ت .2

ا گوی منآسبی برای فرز دان خوا بآشدد و هرمرز   .3

 برخی  مفاه خوا عم   نمآیدد.  

فضآیی ایجآا کندد که فرز دا اآن ار  ن اح،رآ    .4

  رامش کنند.  

 شرایطی ایجرآا کندرد کره شرمآ را محررم اسررار        .5

 خوا بدا ند.  

به صحبت هآی فرز دا اآن خوب موف کندرد. برآ    .6

تکآن ااان سر، اسافآا  از جمیت مثبرت   باند 

« من این را  می اا ،را  »، «چقدر جآ ب» ظدر: 

 و ...   شآ را به مفان جمیت بدشار تشویق کندد.  

از فرز رردا اآن ا اظررآر  داشرراه بآشرردد،  رزوهررآی  .7

 بر ورا   شد  شمآ را تحقق باشند.  

از قب  خروا را بررای پآسرو مرویی بره سروا ت        .8

  اآن  مآا   مآیدد.  کنجکآوا ه فرز دا

بآ تقویت قدرت اعامآا به  فس تصمد  مدرری و   .9

از بدن بران اف،رامی و کمرویی فرز دان   شرآ را  

 ار برابر شرایط  سدب زا مقآوم سآزید.  

را  مقآومت و پآیداری ار برابر فشآر هم،رآ ن را   .11

 ار خصوص مصر  مادر به فرز دا اآن بدآموزیرد 

 تآ از  ه مفان به   شآ  شراسند. 

موا ع را براارید. بره فرز ردا اآن ا گدرز  ااا  و از     .11

   شآ حمآیت کندد.  

وقت بدشاری را بآ فرز ردا اآن صرر  کندرد و از     .12

همه مش  تر به   شآ ابراز عشق کندد و بگویدد که 

 اوساشآن اارید.  

سعی کندد حای ا مکآن  هنگ صردایاآن مییر     .13

 شد.  و اوساآ ه بآ



مواضع خروا را ار برابرر سردگآر ، مرواا ماردر و       .14

 صریحآ  ن را به زبآن  ورید.  ،ا ک  مشاص  موا 

 عقآید خوا را به زور به   شآ تحمد   کندد.   .15

فرز دان خوا را قب  از رسددن به سندن بحرا ری   .16

 ،بت به مضرات و عواقب ویرا گر مصرر  مرواا   

 مادر  مآ  سآزید.  

 و به طور اغراق  مدز  ارسآ دد.    آن را بدش از ا داز  .17

از چگو گی اوسادآبی و معآشرت فرز دان خوا بآ  .18

 ایگران  مآ  بآشدد.    

به  حرو  خررک کرران پرول توسرط فرز ردا اآن        .19

 اهمدت بدهدد. 

بررای اوقرآت فراغرت   ررآن بر آمره ریرزی کندررد.       .21

همرروار    ررآن را برره مطآ عرره، ورزف و تفریحررآت 

امرور را برایشرآن    سآ   ترغدب  مآیددو زمدنه این

 فراه  کندد.  

  آن را به رعآیت اصول مررهبی و ا جرآم فررای      .21

 اینی تشویق کندد.  

ار ا جآم فعآ دت هآی منطقی بره فرز ردان خروا     .22

 اساقیل و  زاای بدهدد. 

امر می خواهدد مآ ع پویآیی و رشرد ج،ر  روان    .23

فرز دا اآن  شوید از ا اقآا غدرسآز د ، تم،رار و  

آن ماصوصآً ار مقآبر  ایگرران   شرمند  کران   

 جداً بپرهدزید. 

فرز دا اآن به خرآطر رفارآر مثبرت   رآن تشرویق       .24

 کندد.  

ار موقعدت هآی بحرا ری فشرآرهآ و ترنش هرآی      .25

 روحی، راهنمآ و همرا  فرز دان خوا بآشدد.  

هرمز فضآی خآ ه را ماشنج  نمآیدد و از مشآجر   .26

 و بحث هآی بدشوا  بپرهدزید. 

دفی به فرز دان خوا بدهدرد کره   م،لو دت و تک  .27

 بآ توان   آن مانآسب بآشد.  

ار روابط خروا برآ فرز ردا اآن همروار  صرآاق و       .28

 مشربآن بآشدد.  

وا دین بآید اعامآا فرز دان را  ،بت به خواشآن  .29

ج ب کنند ار غدراینصورت  وجروان بررای حر     

 م،آئ  خوا به ایگران مراجعه می کند.  

یره محبرت و عشرق    ارتبآط بآ  وجروان امرر برر پآ    .31

بآشد، سبب ت مدن اعامآا به  فس ار او می شوا 

امآ امر بآ فشآر و خشرو ت همررا  شروا، موجرب     

 اخای ت و اشواریشآی عصبی می شوا. 

 وجوا آن می خواهند م،اق  بآشند، پس عقآیرد   .31

خوا را به   آن تحمد   کندد بآی،ای او را تحم  

ار  کرا و بآ مشرورت کرران از او ار امرور خآ ره    

 ک،ب اساقیل یآریش کرا.  

 

 

 
 


