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پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش
اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر

ن دبیرستانی
ویژه والدیندانشآموزا 


شماره چهارم


والدین گرامی ،پس از
مطالعه این ویژهنامه
قادر خواهید بود به
سئواالت زیر پاسخ
دهید:
• چگونه میتوانیم
خانهای با نشاط داشته
باشیم؟

• کراک (هروئین
فشرده) چیست و چه
خطراتی دارد؟
• از حشیش چه
میدانید؟

• دعوا و ناسازگاری
در محیط خانواده،
چگونه زمینهساز اعتیاد
نوجوانان میشود؟

• كمرويي نوجوانان چه
ارتباطي با گرايش آنها به
سمت مواد مخدر دارد؟

• والدین منطقی ،چگونه
با فرزندنوجوانشان
ارتباط موثری برقرار
میکنند؟

• ساختار خانواده
چه تاثیری بر اعتیاد
فرزندان دارد؟

چهارگام برای برقراری ارتباط
موثر با فرزندان نوجوان

به فرزندانتان بگویید دوستشان دارید و از این که ممکن است مواد مخدر
یا روانگردانها را مصرف کنند ،نگرانید .از فرزندانتان بخواهید در حل
مشکالت به شما کمک کنند .به حرفهای آنها گوش دهید.

سخن نخست

محیط گرم خانواده؛

عامل اصلی پیشگیری از اعتیادنوجوانان

روشها و نکات زیر میتوانند به شما در ایجاد و حفظ کانون گرم خانواده کمک کنند.
خانواده ش��اد و خوشبخت یکی از
عوامل اصلی موفقیت هر انس��انی
است .س��اختار ذهنی هر فرد قبل
از ورود ب��ه اجتم��اع در خان��واده
ش��کل میگیرد ،فرزندان در خانه
میآموزن��د چگون��ه احساس��ات
خود را مدیریت کنند ،با س��ایرین
ارتب��اط برق��رار کنن��د و از عهده
حل مشکالتش��ان برآیند .هرچه
س��اختار یک خانواده قویتر باشد
به همان نس��بت فرزندان از رش��د
فک��ری باالت��ری برخوردارند و در
بزرگسالی فردی خالق و معتقد به
ارزشهای واالی انسانی میشوند.
برای داشتن چنین خانوادهای باید
به روشها و نکات زیر توجه کرد:
ب�ه سلامت ذهن�ی و
روح�ی خودتان اهمیت
بدهی�د پ��در و مادر خونس��رد و
بانش��اط میتوانند فرزندانی تربیت
کنند که عاش��ق مدرسه و تحصیل
هس��تند و کمتر دچار مش��کالت
احساسی میشوند.
ب�ه نیازه�ای عاطف�ی
فرزن�دان خود بیش�تر
توجه کنید
فرزندان��ی ک��ه والدینش��ان آنها
را تش��ویق و حمای��ت میکنند و
از وضعی��ت تحصیلیش��ان کامال
آگاهی دارن��د ،در تحصیل موفقتر
عمل ک��رده و رفتارهای اجتماعی
مثبتتری دارند.

وق�ت بیش�تری را ب�ا
فرزندانت�ان بگذرانی�د
گذراندن وقت بیش��تر با والدین و
انجام کاره��ای گروهی خالقانه به
همه اعضای خانواده امکان میدهد
ت��ا ه��م بنیانه��ای خان��واده را
محکمت��ر کنند و ه��م بلوغ فکری
باالتری داش��ته باش��ند .با گردش
کردن و داش��تن تفریحات سالم با
دیگ��ر اعض��ای خان��واده احتمال
گرای��ش نوجوان��ان ب��ه اعتی��اد یا
س��وءمصرف مواد (برای تفریح) به
شدت کاهش میدهد.
خانه را با نظم و انضباط
اداره کنید از شلختگی و
باری به هر جهت زندگی کردن به
ش��دت خودداری کنید .برای اداره
خان��ه قوانینی وضع کنید و به آنها
پایبند باش��ید ،به ط��ور مثال یک
زمان مش��خص برای صرف ناهار یا
ش��ام تعیین کنی��د و همگی آن را
رعایت کنید .در اداره خانه قاطعانه
عم��ل کنی��د ول��ی از خش��ونت و
پرخاشگری اجتناب کنید.
ب�ا احت�رام ب�ا دیگران
رفتار کنید روابط مبتنی
ب��ر احت��رام و درک متقابل باعث
میشوند تا فرزندانتان به راحتی و
بدون ترس نظرها و پیش��نهادهای
خ��ود را اب��راز کنند و خ��ود را در
اداره ام��ور خان��ه س��هیم بدانند.
آخری��ن پژوهشها نش��ان دادهاند

نوجوانانی که والدینشان به نظرهای
آنها گ��وش میدهند و ب��رای آنها
احترام قائلند ،بیش��تر از نوجوانانی
ک��ه دارای والدین��ی پرخاش��گر و
بیتوجه هستند ،نصیحتهای آنها
را میپذیرند.
خانــ�واده خــ�ود را
بشناسید هیچ خانوادهای
به دیگری ش��بیه نیست و هرکدام
خصوصی��ات ،عادته��ا ،طرز فکر،
ارزشه��ا و روشه��ای ارتباط��ی
خاص خود را دارن��د .با این وجود
هی��چ خانوادهای آرمانی نیس��ت و
نقطه ضعفهای خ��ود را دارد ،اما
اگ��ر والدین خصوصی��ات رفتاری
همدیگر و همچنین فرزندانشان را
بشناس��ند و به آن احترام بگذارند،
هر خان��های به محلی برای بازیابی
آرامش روحی و جس��می و سنگر
مستحکمی برای مقابله با پلیدیها
و بحرانها تبدیل میشود .بنابراین
الزم اس��ت هراز گاهی به خودمان
اس��تراحت بدهیم و با بازنگری در
زندگی س��عی کنیم ت��ا حد امکان
ش��رایط عاطفی خان��واده را ارتقاء
دهیم.
مراقب کالم خود باش�ید
نح��وه صحب��ت ک��ردن با
فرزندانم��ان یکی از عواملی اس��ت
که ش��رایط عاطفی خانه را ش��کل
میده��د .هم��ان طور ک��ه از آنها
انتظار دارید به شما احترام بگذارند،

باید طوری از فرزندانمان
انتقاد کنیم که خطاهایشان
را به آنها یادآور شویم
و فرصت جبران به آنها
بدهیم ،نه آنکه کل
شخصیتشان را با یک
اشتباه زیر سؤال ببریم.

ش��ما نیز باید مراق��ب نحوه حرف
زدن خود باش��ید .البت��ه این بدان
معنا نیست که نباید به آنها از گل
نازکت��ر بگویی��د ،بلک��ه منظ��ور
انتخ��اب ن��وع کلمهها ب��رای بیان
عقای��د و حرفهایت��ان اس��ت.
انتقاده��ای تند و پرخاش��گرانه در
اعماق ذهن نوجوانان نفوذ میکنند
و آنه��ا را میآزارند .روانشناس��ان
معتقدن��د زمان��ی ک��ه والدی��ن
خطاه��ای نوجوان��ان را ب��ا لحنی
خشن و اغراقآمیز مورد انتقاد قرار
میدهند ،آنها از نظر احساس��ی در
هم شکسته و دچار کمبود اعتماد
به نفس میشوند.
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آنچه والدین باید از مواد مخدر و روان گردان بدانند

کراک(هروئینفشرده)
قاتلبیبو
کراک ( )Crackکه گاهى راک ( )Rockنيز ناميده میشود،
محرک است که از تصفيه کوکائين به دست مىآيد
مادهاى
ّ
و به اشکال مختلف تدخين (استنشاق دود) میشود.
اما کراکی که در کشور رایج است از مشتقات هروئین و
در واقع هرویین فشرده با 75درصد خلوص است.کراک
مادهاى بىبو و مصرف آن راحت است و با يک فندک در هر
جايى میتوان آن را مصرف کرد .جالب است بدانید تنها
سه بار مصرف مقدار بسيار اندکى از کراک ،اعتياد به آن را
حتمى خواهد کرد و پس از اين زمان بسيار کوتاه ،شخص
را به شدت به خود نيازمند و وابسته میکند.
در ح��ال حاضر کراک (هروئین فش��رده) در بين
گروهى از جوانان کش��ور ش��ايع شده و به دومين
م��اده مصرفى معتادان تبديل ش��ده اس��ت .این
شیوع باال به دلیل تفکر اشتباهى است که در بين
جوانان به وجود آمده اس��ت  .در بين جوانان ،اين
ماده به صورت مادهاى کمخطر با ميزان نش��ئگى
باال معرفى ش��ده و ۹۵درصد از مصرفکنندگان،
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آن را به اس��م روانگ��ردان مىشناس��ند اما پس
از ش��روع به مصرف ،مش��خص مىشود که کراک
مادهاى بس��يار اعتيادآور است .الزم به ذکر است
۹۰درصد از مصرفکنندگان کراک ،زير ۲۴س��ال
هستند.
کراکهای موج��ود در کش��ور  ۱۵۰برابر هروئین
ق��درت تخریب��ی بر فکر ،مغز و اعص��اب دارد و در
پ��ارهای از م��وارد حتی منجر ب��ه مرگهای فجیع
میشود.
چگونه معتادين به کراک (هروئین
فشرده) را تشخيص دهيم؟
از جمله نش��انه هاى اعتي��اد به کراک مى توان به
تغييرات بارز در ش��خصيت و رفتار ،از دست دادن
توجه و تمرک��ز ،کاهش وزن ،ناپديد ش��دن لوازم
قيمتى خانه و نداش��تن توضي��ح قانعکننده براى
مقدار پول خرجش��ده ،رفت و آمد ب��ا افراد معتاد،
آش��فتگى چش��مگير ،خش��ونت با افراد خانواده و
دوس��تان ،برنام��ه خ��واب نامنظ��م ،بىتوجهى به
آراس��تگى ظاهرى ،پارانويای ش��ديد (سوءظن به
همه) و بىقرارى اشاره کرد .در کل آثار کوتاهمدت
مص��رف ک��راک مش��ابه آمفتامي��ن اس��ت ول��ى
مصرفکنن��ده در مدت زمان کوتاهتری ،احس��اس
افزاي��ش انرژى ،چابکى و سرخوش��ى زياد مىکند.
س��ایر عالیم مصرف ش��امل افزايش ضربان قلب و
تع��داد تنفس ،درجه ح��رارت بدن ،فش��ار خون،
گش��ادگى مردمک چش��م ،پريدگى رنگ ،کاهش
اشتها ،تعرق ش��ديد ،تحريک و هيجان ،بىقرارى،
ل��رزش بهخصوص در دس��تها ،توهمات ش��ديد
حس��ى ،عدم هماهنگى حرکات ،اغتشاش دماغى،
گيجى ،درد پا ،احس��اس فش��ار روی قفسه سينه،
تهوع ،تيرگى بينايى ،تب ،اسپاس��م عضله ،تش��نج
و مرگ است.
اعتي��اد به کراک س��بب از بين رفتن درد و کاهش
اس��ترس و اضطراب ،احس��اس سرخوشى کاذب و
ايج��اد تحرک در فرد ،ب��روز رفتارهاى خطرناک و
حرفهاى بىربط مى ش��ود که تمام اينها تنها  ۵تا
 ۷دقيقه طول مىکشد.
ک��راک ف��رد مصرفکنن��ده را ب��ه ش��دت دچ��ار
خوابآلودگ��ى ي��ا به اصط�لاح خودمانى «چرت»
میکند .مص��رف مداوم اين ماده مخ��در در کوتاه
مدت (مدت يکس��ال) آثار مخرب جبران ناپذيرى
در ب��دن فرد مصرف کننده اع��م از عفونت اجزاى

مصرف حشیش،
مساوی است با اعتیاد

آثار بلندمدت سوءمصرف حشیش در میان نوجوانان حتمی است

داخلى بدن ،پوس��يدگى دندان ها ،سرطان حنجره و
ريه ،ناب��ودى ريه و کبد ايجاد میکن��د .به طور کلى
تم��ام اجزائي که در تماس مس��تقيم ب��ا دود کراک
هس��تند ،ذره ذره نابود شده و مى پوسند و در برخى
م��وارد طبق گ��زارش هاى موجود در اف��راد معتاد به
کراک ،ميزان عفونت بدن به قدرى اس��ت که اجزاى
بدن از هم جدا میش��وند و گوش��ت زير پوست دچار
عفونت شده و به اصطالح کرم میگذارد.
بررسىها نشان مىدهد مصرف چهار روز کراک باعث
مىشود که آثار آن به مدت  ۷سال در فرد باقى بماند
و موج��ب اختالالت حرکتى ،افزاي��ش هذيانگويى و
تضعيف حس بينايى و المسه شود.
آثار جسمی و روانی مصرف کراک
ابتدايىترين تاثيرات جس��مانى کراک ،گلودرد مزمن،
گرفتگى صدا و تنگى نفس است که به برونشيت (ورم
نايژه) و نفخ ريه منجر ميش��ود .چشمها درشت شده
و شخص هنگام تمرکز براى ديدن هر چيز ،هالههايى
نوران��ى در اطراف آن مش��اهده میکند .ضربان قلب
ت��ا حد ۵۰درصد افزايش مییابد و رگها به س��رعت
منقبض ش��ده موجب باال رفتن فش��ار خون میشوند
که میتواند به حمله قلبى ،تشنج و سکته منجر شود.
کراک به دليل از بين بردن ميل به غذا خوردن و ايجاد
بي خوابى ،موجب کاهش وزن ش��ديد و س��وءتغذيه
میشود .معتادان به کراک ،ممکن است حاالت روانى
اس��کيزوفرنيک ،توهم و خطاه��اى حس را نيز تجربه
کنند .کس��انى که مصرف کراک بس��يار زيادى دارند
در ي��ک ( bingeمصرف) تمام اين حاالت را از س��ر
ميگذرانند ،عده اى از اين افراد در اثر ابتال به پارانويا
و افس��ردگى ناش��ى از مصرف دایم کراک ،دس��ت به
خودکشى يا جنايت میزنند.

ی اس��ت که از ترش��حات
حش��یش مادها 
چس��بنده گل ،برگ و ساقه گیاه شاهدانه
مؤن��ث به صورت صمغ به دس��ت میآید،
رنگ آن معموالً قهوهای و گاه س��بز تیره،
سیاه یا حنایی است و شکل خمیری و قابل
انعطاف دارد.
روشهای گوناگونی برای مصرف حشیش
وجود دارد .کشیدن حش��یش با استفاده
از پایپُ ،قلقُلی ،قرار دادن بر روی قاش��ق
داغ و ش��ایع تر از همه به صورت سیگاری
در ترکیب با توتون یا گراس ش��ایع است.
اس��تفاده خوراکی از حش��یش هم ممکن
است.
آثار کوتاه مدت مصرف
آثار مصرف حش��یش بس��ته ب��ه مقدار و
روش مصرف متفاوت اس��ت و به وضعیت
جسمانی ،س�لامت فرد ،وزن ،خلق و خو،
درجه تحم��ل و غیره بس��تگی دارد .آثار
مصرف حشیش چند دقیقه پس از مصرف
ظاهر شده و  ۲تا  ۴ساعت باقی میماند.
البته این در صورتی است که روش مصرف
ف��رد تدخین باش��د .در روش خ��وردن ،از
آنجای��ی که عمل هضم ب��ه کندی صورت
میگی��رد ،آثار حش��یش ب��ه تدریج ظاهر
میشوند .در ادراکات بینایی و شنوایی فرد
مصرفکننده تحریف به وجود میآید .اشیای
مج��اور را بزرگتر یا کوچکتر میبیند ،در
خود احساس قدرت عجیب یافته و دست به
اعمال وحشیانه و خشونتبار میزند .اعتماد
به نفس کاذب پیدا کرده و اشتهای عجیبی
در خوردن به خص��وص در زمینه غذاهای
ش��یرین پیدا میکند ک��ه اصطالحاً به آن
اشتهای گاوی میگویند و سرانجام فرد به
خواب عمیقی فرو میرود.

آثار بلندمدت مصرف
تحقیقات نشان میدهد که آثار بلند مدت
س��وءمصرف حش��یش در میان نوجوانان
و جوان��ان حتمی اس��ت .از دس��ت دادن
انگی��زه و عالئق ،آس��یب حافظه و تمرکز،
عدم قابلی��ت در رانندگ��ی ،کاهش قوای
ایمنی بدن در برابر عفونت ها و بیماریها،
گیجی ،سردرگمی ،فقدان انرژی و غیره در
اثر اس��تفاده مرتب و مزمن حشیش روی
میدهد.

عوارض مصرف
از آثار جسمانی مصرف حشیش خصوصاً
در می��ان مص��رف کنن��دگان مزم��ن آن
میتوان افزایش فش��ار خون ،قرمز ش��دن
چش��م ،اختالل در حافظه ،تغییر در درک
رنگ و صدا ،بیماریهای تنفس��ی مزمن،
س��رطان ری��ه ،از بین رفتن س��لول های
مغزی ،نازایی در زنان و عقیمی در مردان را
نام برد.آثار روانی آن نیز عبارتند از شنیدن
صداهای غیرواقعی ،صحبت های نامربوط،
خندهه��ای بیدلی��ل ،کم ش��دن عالقه و
بیانگی��زه بودن ب��رای زندگی (س��ندرم
بیانگیزشی) ،شغل و خانواده ،توهم اغلب
هم��راه با حالت پارانویایی به ویژه در زمان
مصرف زیاد حشیش ،اضطراب و افسردگی
که در عرض چند دقیقه ش��روع ش��ده و
بس��ته به میزان مصرف چند ساعت طول
میکش��د ،تندمزاجی ،پرحرفی ،بیقراری،
احساس طردشدگی ،ترس و وحشت.
در اثر مصرف مداوم حش��یش وابس��تگی
روانی و تحمل نسبت به آن ایجاد میشود.
نش��انه های ت��رک آن ش��امل اضطراب،
عصبانیت ،از دست دادن اشتها ،بی خوابی
و بدخوابی است.
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مشاجرهﺍﺯتا مذاکره
از
ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺗﺎ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ
ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ،

واي؛
ﻭﺍﻱ؛
ﻫﻢ دعوا!
ﺑﺎﺯ هم
باز
ﺩﻋﻮﺍ!
ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎﻱ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺒﺮﺍﻥﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﻭ
ﻣﺸﺎﺟﺮﻩﻫﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﻦ
ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﺤﻴﻂه��اي
ﺩﺭ محيط
ﻛــﻪ در
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻧــﻲ ك��ه
نوجوانان��ي
ﻫــﺎﻱ
بزرگ ميشوند
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔــﻲپرآشوب
خانوادگي
ﺑــﺰﺭگ
ﭘﺮﺁﺷــﻮﺏ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦدر خطر
سايرينﺑﻪ بيشتر
نسبت
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﻮﻧﺪبه ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻲ
معرضانواع
ابتال به
همچنينﻭ
افسردگي وﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ
ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺧﻄﺮ
ﺩﺭ
سوءمصرف يا اعتياد
گرايش
ﺳﻮءﻣﺼﺮﻑ بهﻳﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦبهﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ
ﻗﺮﺍﺭهركس
بنابراين
دارند.
مواد
ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﺨــﺪﺭ
مخدرﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ
اين مهارت
بايد
باشد تاﺭﺍ
داش��تهﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻫﺮﻛﺲ راﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
زماني
خ��ود را
رفت��ار و
ﺧﻮﺩكهﺭﺍ
ﺍﻓﻜﺎﺭ
افكار ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺧﺘﻼﻓﻲميآيد
اختالفي پيش
مش��كل
ﭘﻴﺶ
ﻛﻪ ياﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ
ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ازﺍﺯ بروز
ت��ا ﺗﺎبتوان��د
ﺑﺮﻭﺯ
كن��دﻛﻨﺪ
كنت��رلﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻣﻲﺁﻳﺪ
ﺩﻋﻮﺍﻱ اساس��ي
مش��اجره ياﻳﺎ دعواي
ﺍﺳﺎﺳــﻲ
يك ﻣﺸــﺎﺟﺮﻩ
ﻳﻚ
.
دعوا
همه طرف
ﻛﻨﺪ ،حال
كند،
پيش��گيري
ﺩﻋﻮﺍ
ﻃﺮﻑ
ﺣﺎﻝ
ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ
دعــواهـا
باش��ند
فرزندش
همس��رش
ﺑﺎﺷــﻨﺪبایدياﻳﺎ
ﻫﻤﺴــﺮﺵ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺵشونـد.
جملـهياﻳﺎشـروع می
از یک
ﮔﺎﻫﻲ مجبور
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ .گاهي
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ وﻭ همكاران.
دوستان
ﻣﺠﺒﻮﺭ
ﺩﺍﺩ بکشیم،
ﻧﻔﺮ داد
ﻳﻚ نفر
سر یک
مي
ﺑﻜﺸﻴﻢ،
شويم ﺳﺮ
ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ
ﻳــﻚ جمله
ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ازﺍﺯ ی��ک
ﺍﻳــﻦ دعواها
ﻫﻤــﻪ ای��ن
هم��ه
ﺟﻤﻠﻪ
بايد
ش��وند .ﺑﺎﻳﺪ
یﺷــﻮﻧﺪ.
شروع مﻣﻰ
ﺷﺮﻭﻉ
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ﺑﻪ خصوص
ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ به
ﺑﺮﻭﺯ دعواها
ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ازﺍﺯ بروز
بتوانيم
ﺧﺼﻮﺹ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ پيش��گيري
ﻫﺎﻱ فیزیکی
ﺩﺭﮔﻴﺮﻱهاي
درگيري
ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ
ﻫﺎﻯ اول
ﺟﻤﻠﻪهای
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ جمله
ﻳﺎﺩ بگيريم
ﻛﻨﻴﻢ وﻭ ياد
كنيم
ﺍﻭﻝ
ﻧﻪ سیخ
ﻛﻪ نه
ﻛﻨﻴﻢ که
ﻫﺪﺍﻳﺖ کنيم
ﻃﻮﺭﻯ هدایت
راﺭﺍ طوری
ﺳﻴﺦ
ﺍﻳﻦ که
ﺿﻤﻦ این
ﻛﺒﺎﺏ .ضمن
ﻧﻪ کباب.
ﺑﺴــﻮﺯﺩ وﻭ نه
بس��وزد
ﻛﻪ
ﺑﻪ چیزی
ﺭﺳﻴﺪﻥ به
ﺧﺎﻃﺮ رسیدن
ﺑﻪ خاطر
ﻣﺎ به
ﺍﮔﺮ ما
اگر
ﭼﻴﺰﻯ
ﺍﻳﻢ باﺑﺎ یک
ﻛﺮﺩﻩایم
ﺷــﺮﻭﻉ کرده
ﺩﻋﻮﺍﻳﻰ راﺭﺍ ش��روع
دعوایی
ﻳﻚ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ بیشتری
ﺁﺭﺍﻡ احتمال
ﻟﻔﻈﻰ آرام
ﺑﺤﺚ لفظی
بحث
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺑﺮﺳــﻴﻢ .یادتان
ﻫﺪﻓﻤﺎﻥ برس��یم.
ﺑــﻪ هدفمان
ﺩﺍﺭﺩ ب��ه
دارد
ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ
ﻣﻰتوانند
ﺗﻨﺪ می
ﺩﻋﻮﺍﻫﺎﻯ تند
ﻛﻪ دعواهای
ﺑﺎﺷــﺪ که
باش��د
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
اس��ترسﺭﺍشما
نهای
ﭼﻨﺎﻥ هورمو
چنان
ﺑﺎﻻ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷﻤﺎ
ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ
ﺑﺪﻧﺘﺎﻥبه بدنتان
ﺣﺘﻲكهﺑﻪحت��ي
ب��االﻛﻪببرند
ﺁﺳــﻴﺐ
راﺑﺒﺮﻧﺪ
قصد داريم
بزنند.ﺟﺎدر اين
ﻣﺮﻭﺭﻱ
ﻗﺼﺪجاﺩﺍﺭﻳﻢ
آسيبﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺰﻧﺪ.
هايي
حرف
باشيم بر
ﺩﺍﺷــﺘﻪداشته
مروري
ﻛﻪ
ﻫﺎﻳﻲ
ﺣﺮﻑ
ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺑﺮ
دعوا برزبان
ﺑﻬﺘﺮبهتر
كه
ﺑﺮﺯﺑﺎﻥ
موقع ﺩﻋﻮﺍ
استﺩﺭدرﻣﻮﻗــﻊ
ﺍﺳــﺖ
ﻧﻴﺎﻭﺭﻳﻢ وﻭ برعكس.
نياوريم
ﺑﺮﻋﻜﺲ.
ﺣﺮﻑﻫﺎﻳﻰحر ف
های�یﺭﺍ
ﻛـﻪ ﺩﻋﻮﺍ
ﻛﻨﻨﺪدع�وا را
ﺩﺍﻍﺗﺮﻣﻰ ک�ه
داغتر
کنند ﻛﻪ ﻓﺮﺩ
ﺩﺭﺳــﺖمیﺍﺳــﺖ
ﻫﻨــﮕﺎﻡ که فرد
درس��ت اس��ت
ﺩﻋﻮﺍﻱ
ﻣﻌﻤﻮﻻ
هن��گام دعواي
معموال
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺵ
ﺷــﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﻥ
اختیارش
عنان
ش��ديد
ﻭﻟﻰ
ﻣﻰﺩﻫﺪ،
ﺩﺳﺖ
ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻛﻠﻴﺖیده��د،
دس��ت م
ﻣﻐﺰﺵ
راﺑﻪ ازﻫﺮﺣﺎﻝ
هرحال کلیت
ولی ب��ه
ﺧﻮﺩﺵ
ﺳــﺮ ﺟﺎﻯ
ﻛﻪ
ﺑﻬﺘﺮ جای
ﭘﺲس��ر
ﺍﺳــﺖ! که
مغزش
ﺍﺳﺖ

اس��ت!ﻳﺎﺩپس
خ��ودش
اس��تﺗﺎ
بهترﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻧﻜﺎﺕ
باشيد تا
داشته
ﺩﻋﻮﺍرا به
ﻭﺳﻂ زير
نكات
ﻧﺪﻫﻴﺪ.
ﺍﻧﺠﺎﻡيادﺷﺎﻥ
وسط دعوا انجامشان ندهید.
ژﺳـﺖ ﻣـﻦ ﺑﺮﺗـﺮ
ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ م�ن برت�ر
ژس�ت
نگیرید
ﺳــﺎﻋﺖ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ
ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ
پیش شما
ﺩﻭتا ﺗﺎهمین
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
س��اعتﻳﻚ
یک ﺍﻋﻀﺎﻱ
ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻳﺎ
خانواده
ﻫﻤــﻪاعضاي
همکار یا
دو
ﺑﻮﺩ.
يكﺑﺮﺍﺑﺮ
ﭼﻴﺰﺗﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻩتاﺍﻳﺪ ﻭ
برابر بود.
ﺣﺎﻻهاید
بود
ﺷﻤﺎ
چیزتانﺷــﺪﻩ
هم��هﺷــﺮﻭﻉ
ﻛﻪوﺩﻋﻮﺍ
ﻗﺎﻟــﺐ شما
ﺩﺭ ش��ده
ش��روع
حاال که
ﻳﻚ
دعواﺭﻭﻳــﺪ
ﻧﺎﮔﻬــﺎﻥ ﻣﻰ
ﺑﺎﻻﺗﺮیک
قال��ب
روی��د در
ناگه��ان م
ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻌــﻲ
ﻛﻞیﻭ ﺍﺯ
ﺩﺍﻧــﺎﻯ
باالتر به
موضع��ي
ﺩﻋﻮﺍ(
ﻃﺮﻑ
کل و)ﺍﺯازﺟﻤﻠــﻪ
دان��ایﭼﻴﺰ
ﻫﻤــﻪ
ﻣﻰ دعوا)
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰطرف
(از جمل��ه
هم��هﻣﻰچیز
ﻛﻨﻴﺪ،
ﻛﻨﻴﺪ.
ﻧﮕﺎﻩ
یکنید،
سخنرانی م
نگاه م
ﻃﺮﻑ
ﺷﺨﺼﻴﺖ
کنید.ﻛﻨﻴﺪ،
ی ﻣﻰ
ﻧﺼﻴﺤﺖ
طرف
شخصیت
نصیحت مﺭﺍیکنید،
ﺩﺭ
ﻛﻨﻴﺪ ﻭ
ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻣﻰ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ
کنیدﺍﻭ و در
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ می
ﻫــﺎﻯتحلی��ل
مقاب��ل را
ﻣﻨﺖ
ﺗــﺮ ﺑﺮ
ﺣﺎﻟﺖ
»ﺍﻳﻦاو منت
ت��ر بر
پیچیده
ﻣﻰت
حال
ﺩﻓﻌﻪ
ﮔﻮﻳﻴﺪ
ه��ایﻭ ﻣﻰ
ﮔﺬﺍﺭﻳﺪ
ﻛﻪ دفعه
«این
میگذارید و م
ﺗﻨﻬﺎ
گوییدﺍﻳﻦ
ﺑﺨﺸــﻴﺪﻣﺖ!«یﻳﻌﻨﻰ
این که
بخش��یدمت!»
تنهاﻭ
ﺑﺒﺨﺸﻢ
یعنیﺗﻮﺍﻧﻢ
ﻛﻪ ﻣﻰ
ﻣﻦ ﻫﺴــﺘﻢ
ﺗﻮﺍﻧﻰیتوانم
ﻣﻰکه م
هس��تم
ببخشم وﺗﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻰ
منﻓﻘــﻂ
ﺗﻮ
منتظر ﻣﺎبمانی تا
توانی
فق��ط می
تو
ﺷﺮﻭﻉ
ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ
ﺷﻮﻯ!
ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ
ﺑﺮﺍﻯ شروع
ﻳﺎﺭﮔﻴﺮﻯهم ما
شوی! گاهی
بخشیده
ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﻛﻨﻴﻢ ﺑــﻪ
ﻣﻰ
اثبات
یارگیری
کنیم ب��ه
می
ﮔﻢ
برایﻧﻤﻰ
»ﺩﺭﺳﺖ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ:
ﺑﺮﺗﺮﻯ
«درست نمیگم
برتری
ﻧﻴﺴــﺖ
خودمان:ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺁﻗــﺎﻯ ﻓﻼﻧﻰ؟
نیس��ت
ﻓﻼﻧﻰ؟«.حق با
ﺧﺎﻧــﻢ فالنی؟
آق��ای
ﺑﺮﺗﺮ
من ﻣﻦ
ﺍﺷــﻜﺎﻝ
اش��کالﻛﻪمن برتر
خان��م
ﻃﺮﻑ
فالنی؟».ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﺩﻋﻮﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ
ﺩﺭ
»ﻣــﻦکه طرف
ﻣﻮﺿﻊ است
دقیقا این
در
ﻛﻤﺘﺮ«
دعواﺭﺍ ﺩﺭ
ﺩﻋــﻮﺍ
«م��نﻛﻪکمتر»
موضع
ﻣﻰدر
دع��وا را
ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﺩﻫﺪ ﻭ
ﻗــﺮﺍﺭ
که ثابت
دهد و برای
ق��رارﺍﻭمی
ژﺳﺖ
اینﻫﻢ
ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﻭ
ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﻨﺪ
ژست
ﺩﻋﻮﺍاو هم
نیس��ت
کند او
ﺗﺮ
ﺷــﺪﻳﺪ
کمترﮔﻴﺮﺩ ﻭ
ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻰ
ﻣﻦ
ﺷﻮﺩ .میگیرد و دعوا ش��ديدتر
ﻣﻰ برتر
من
میشود.
ﻓﺮﺍﺭ ﻧﻜﻨﻴﺪ
فرار
نکنیدﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﮔﺎﻫﻰ ﻓﺮﺍﺭ
باعث می
ﺩﻋــﻮﺍ ﺑﺪﺗﺮگاهی
شودﻳﺎ
ﻓــﺮﺍﺭ
فرارﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺷــﻮﺩ،
ﻛــﻪفرار یا
منظ��ور
دع��وا
ﻭﺍﻗﻌﺎ
ش��ود،ﺍﺳــﺖ
بدترﻛﻼﻣﻰ
ﺍﺟﺘﻨــﺎﺏ
ﻃــﺮﻑ ك��ه واقعا
کالمی اس��ت
ﺩﻋﻮﺍﻳﻤﺎﻥ
اجتن��ابﺍﻋﺼﺎﺏ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
دعوایمان
اعص��اب
طرفﻧﻮﻉ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ
ﻣــﺎ ﺩﻭ
تواند ﻛﻨﺪ.
مﺭﺍیﺧﻮﺭﺩ
اجتناب
ﺩﺭ دو
ﺩﺍﺭﻳﻢ:م��ا
ﻛﻼﻣــﻰ کند.
را خورد
نوعﺳــﺎﺩﻩﺗﺮ
ﺣﺎﻟﺖ
تر
س��اده
در حالت
کالم��ی داریم:
ﮔﻴﺮﺩ
نـادیــده ﻣﻰ
ﻧﺎﺩﺍﻳﺪﻩ
ﺑﺤــﺚ ﺭﺍ
ﻓﺮﺩ ﻛﻞ
گيرد
نادايده م
ی ﺧﻮﺩ
ﻛﺮﺩﻥ،
بح��ث ﺑﺎرا ﺍﺧﻢ
کلﻃﻮﺭﻯ؟
فردﭼﻪ
ﺍﻣﺎ
خود
کردن،
طوری؟
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ
اخم ﺑﺎﻻ
ﺯﺩﻥ،باﺷﺎﻧﻪ
ﺭﺍاماﺑﻪچهﻛﺮﻯ
انداختن
ﺣﺎﻟﺖ باال
زدن ،شانه
به کری
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﻳﻦ
ﻭرا ﺩﺭ
اس��تفاده
تری��ن
ﺿﻤﻴﺮجالب
و در
حالت»ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻦ
ﺷــﺨﺺ:
ﺳــﻮﻡ

ﺑﺎﺷﻪ «تصور
ش��خص:
ﻛﻪ،«...
س��ومﻫﻤﻜﺎﺭ
ضمی��رﻳﻪ ﻧﻔﺮ
ازﻓﺮﺩﻱ ﺑﺎ
ﺩﻭﻡباش��ه
همکار
ﺍﺟﺘﻨــﺎﺏبا یه
کن فردي
ﻳﻌﻨﻰ
نفر ﻧﻮﻉ
ﻛﻼﻣﻰ
ﺩﺭ
کالمی نوع
ك��ه ،»...در
ﺩﻋﻮﺍ
اجتن��ابﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻓﺮﺩ
ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ
موضوعیﻛﻪفردﺍﺯ
اجتناب ﻣﻰﻛﻨﺪ
یعن��یﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻯ
ﺭﺍدومﻃﻮﺭﻱ
دس��تکاری
موضوع دعوا
ﻣﻮﺿﻮﻉ
طوري ﻣﺜﻼ
ﺍﺟﺘﻨﺎﺏرا ﻛﻨــﺪ،
ﺩﻋــﻮﺍ
ﻣﻰکند،
اجتناب
ﻛﻨﺪ،دعوا
ک��ه از
مﺭﺍیکند
ﺭﻭﺩ،
ﺣﺎﺷــﻴﻪ
ﻋﻮﺽ ﻣﻰ
ﺭﻭﺩیکند،
ع��وض م
مثال
ﺳﺮﺍﻍ
موض��وعﻛﻨﺪرا ﻭ ﻳﺎ ﻣﻰ
ﺳــﻜﻮﺕ ﻣﻰ
کند و
سکوت می
حاش��یه می
ﺩﺭ
ﺟﺰﺋــﻰ
رود،ﺧﻴﻠﻰ
ﻣﻮﺿــﻮﻉ
ﻳــﻚ
یرود سراغ یک موضوع خیلی
یا م
ﺑﺤﺚ.
جزئی در بحث.
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﻮﻳﺪ
نشویدﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻝ
تسلیمﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺑﻌﻀﻰ
همان اول
ﺩﻋﻮﺍازﻣﻰافراد
ﻛﺎﺭ ﭼﻮﻥ ﺍﺯبعضی
ﺷﺮﻭﻉ
ﺗﺮﺳﻨﺪ،
ﺣﺮﻑشروع
ترسند،
ﻛﻨﻨــﺪازﺑﻪدعوا م
ﻣﻰ چون
کار
ﻫﺎﻯ
ﺗﺎﻳﻴﺪیﻫﻤﻪ
ﻓﻜﺮحرﻣﻰفهای
تاییدﺁﻧﻬﺎهمه
کنن��د به
می
ﻛﻨﻨﺪ
ﺩﻋﻮﺍﻳﺸﺎﻥ.
ﻃﺮﻑ
فکر می
ﻳﻚآنها
دعوایشان.
کنندﻭ
ﺍﺳــﺖ
ﻓﺎﺟﻌﻪ
طرفﻛــﺮﺩﻥ
ﺩﻋﻮﺍ
ک��ردن
دعوا
اس��ت وﺭﺍ
فاجعهﺟﻠﻮﻳﺶ
یکﺷــﺪﻩ
ﺟﻮﺭﻯ
ﺑﺎﻳــﺪ ﻫﺮ
جلویش را
ش��ده
بای��د
ﺍﺳﺖ
ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ
جوری ﺍﻳﻦ
ﮔﺮﻓﺖ.هرﺍﺷــﻜﺎﻝ
ﻃﺮﻑ است
ﻫﺎﻯاینﻳﻚکار این
اش��کال
گرفت.
ﺩﻋﻮﺍ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻛﻪ
طرف دعوا
خواس��ته
که
یکﺷﻮﻧﺪ.
های ﻧﻤﻰ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻫﻴﭻﻭﻗﺖ
هیچوقت برآورده نمیشوند.
ﺩﺭ ﻃﺮﻓﺘﺎﻥ ﺍﺣﺴـﺎﺱ
احس�اس
در
طرفتانﻧﻜﻨﻴﺪ
ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ
نکنید
ایجاد
گناه
ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ
خودتان
ﻫﺎﻯمقایسه
کنید به
ﺑﺎشروع
ﺍﮔﺮ
ﺧﻮﺩﺗــﺎﻥ.
ﻫــﻢمیﺳــﻨﺦ
ﻫﺴــﺘﻴﺪاگر توی
ﻛﺎﺭﺗﺎﻥخودتان.
ﻣﺤﻞخهای
هم سن
ﺷﺮﻭﻉ
باﺗﻮﻯ
هس��تید
کارت��ان
مح��ل
ش��روعﺑﺎ
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ
ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ
ﻛﻨﻴﺪ ﺑــﻪ
ﻣﻰ
ﻣﺤﻴﻂخودتان با
مقایس��ه
میکنید
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ،
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭب��هﻳــﺎ ﺩﺭ
خانواده
همکارانﺭﺍوﺑﺎاگر در
ﺩﻳﮕﺮ
محیطﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻳﺎ ﺯﻥ
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ
ﻣﻰ زنهای
مردهاﻭ ی��ا
خودت��ان را
ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ
ﻣﻰباﻛﻨﻴــﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ
کنید که
ﺷــﻤﺎثابت
خواهید
دیگر و م
ﻛﻢ
ﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﻨﻴﺪی ﻛﻪ
ﺛﺎﺑﺖ
نگذاشتهاید بلکه
ش��ما
ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻱ
کم ﺳﺮﺍﺳﺮ
تنهاﺑﻠﻜﻪ
نهﺍﻳﺪ
ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ
هس��تيد .شروع
فداكاري
ﻧﺎﻟﻴﺪﻥ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ
سراس��ر ﺷﺮﻭﻉ
ﻫﺴﺘﻴﺪ.
ﺍﻳﻦاینکه
مورد
نالیدن
کنید به
ﺧﺎﻧﻪ
در ﺩﺭ
ﻣــﻦ
ﺍﻳﻦﻛﻪ
مﺩﺭیﻣﻮﺭﺩ
قربانی
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰاین
ﺍﺩﺍﺭﻩخانه یا
ﺍﻳﻦاین
ﻳــﺎ در
من
ﺍﻳﻦ
ادارهﺍﻡ ﻭ
ﺷــﺪﻩ
ﺩﻫﻴﺪادامه
ﻣﻰقدر
ﺍﺩﺍﻣﻪ آن
بحث را
شده
ﻛﻪ
اینﻗﺪﺭ
ﺑﺤﺚامﺭﺍوﺁﻥ
احس��اس گناه
ﺍﺣﺴﺎﺱطرف
دهید که
می
ﺣﺮﻓﺘﺎﻥ
ﮔﻨﺎﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﻃﺮﻑ
حرفتان را قبول کند.
ﺭﺍکند و
ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻨﺪ.
نکنید!
گیج ﻧﻜﻨﻴﺪ!
را ﮔﻴﺞ
طرف ﺭﺍ
ﻃﺮﻑ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ راﺭﺍ ب��ا
ﻃــﺮﻑ مقاب��ل
ط��رف
ﺑــﺎ
ﻧﻜﻨﻴــﺪ ،مثال
ﮔﻴــﺞ نکنی��د،
ﻫﺎﻳﺘــﺎﻥ گی��ج
ﻛﻠﻤﻪهایت��ان
کلمه
ﻣﺜﻼ
ﻣﻰگی
ﺭﺍﺳــﺖ می
ﺗﻮ راس��ت
»ﺑﻠــﻪ تو
ﻧﮕﻮﻳﻴــﺪ «بل��ه
نگویی��د
ﮔﻰ
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ راﺭﺍ روش��ن
ﻣﻮﺿﻊ خودتان
ﻭﻟﻰ ،«...موضع
ولی،»...
ﺭﻭﺷــﻦ

ﻫــﻢ خودتان
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ تاﺗﺎ ه��م
ﻭﺍﺿــﺢ بگویید
وﻭ واض��ح
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ وﻭ
ﺳــﺮدارید
ﺑﺪﺍﻧﺪ چی
بداند س��ر
طرفتان
ﭼﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎﻥ
ه��مﻃﺮﻑ
ﻫﻢ
کنید.
ﺩﺍﺭﻳﺪمی
دعوا
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ.
ﺩﻋﻮﺍ

ﻧﻤﻲكن��د
ﻣﻨﻄﻘــﻲ نمي
منطق��ي
ﻛﻨــﺪ وﻭ
ﻓﻘﻂ طرفتان
ﺷــﻤﺎ فقط
ش��ما
ﻃﺮﻓﺘﺎﻥ راﺭﺍ
ﻣﻲكنيد.
ﺗﺤﻘﻴﺮ مي
تحقیر
ﻛﻨﻴﺪ.

مقابلتان
جمل
طرفﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎﻥ
هایﻃﺮﻑ
ﺟﻤﻠﻪهﻫﺎﻯ
ﻗﻴﭽﻰ نکنید!
ﺭﺍ قیچی
را
ﻧﻜﻨﻴﺪ!
آخر
حرفش ﺭﺍرا ﺗﺎتا ﺁﺧﺮ
طرفتان ﺣﺮﻓﺶ
بگذاری��د ﻃﺮﻓﺘﺎﻥ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻳــﺪ
نكنيد.
قطع ﻧﻜﻨﻴﺪ.
حرفش ﺭﺍرا ﻗﻄﻊ
دايما ﺣﺮﻓﺶ
بزند ﻭو ﺩﺍﻳﻤﺎ
ﺑﺰﻧﺪ

ﺩﻋﻮﺍیی
ﻛﻪر ها
ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ کا
ﺭﺍ
ک�ه دعوا
ﺁﺭﺍﻡﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
کنند
آرام می
را
ﻧﻜﺘﻪ
ﭼﻨــﺪ
ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻛﻮﭼﻚنهﻣﻰ
ﭼﻨــﺪﺍﻥ
ﻧﻪ
چندان
چند نکته
رعایت
ﻫﺮ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
تواندﻫﺪﺍﻳﺖ
ﻃــﻮﺭﻯ
ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺍ
طوری
دع��وا را
کوچ��ک می
ﻫﺎﻳﻰ
ﺩﻭ
ﻧﻜﺘﻪس��ود
ﺑﺒﺮﻧــﺪ.طرف
ﺳــﻮﺩ هر دو
ﻃﺮﻑکند که
هدایت
گاهیﻣﻰس��الها
نکتههایی
ببرند.
ﻛﺸــﺪ
ﺳــﺎﻝﻫﺎکهﻃﻮﻝ
ﮔﺎﻫﻰ
ﻛﻪ
خودش آنها
ﻓﺮﺩمیکش��د
ﺗﺎطول
ﻛﻨﺪ.
ﺧــﻮﺩﺵ تاﺁﻧﻬﺎفردﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ
بعضی
ﻛﻪنکته
كند.
تجربه
ﺫﺍﺗﺎ
هاییﺍﺯکهﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺑﻌﻀــﻰ
ﻫﺎﻳــﻰ
راﻧﻜﺘﻪ
دیگران آنها را
اف��راد ذاتا بهتر
ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥازﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ
ازﺑﻬﺘــﺮ ﺍﺯ
اف��رادي
یکنند،
رعایت م
اهلﻭ
ﺍﻫﻞکهﺩﻋﻮﺍ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛــﻪ
ﻛﻨﻨــﺪ،
ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻥ مﺍﺯيتوان
نیستند و
دعوا و
ﺑﺤﺚ
مش��اجره ﻭ ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺩ.لذت برد.
ﻟﺬﺕآنها
کردن با
بحثﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ازﻛﺮﺩﻥ

نکنید!
ذه
خوانی ﻧﻜﻨﻴﺪ!
نﺧﻮﺍﻧﻰ
ﺫﻫﻦ
ﻫــﻢ باﺑﺎ هم
ﻗﺪﺭ ه��م
ﻫﺮ قدر
ﺷــﻤﺎ هر
ش��ما
ﻫﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ بهتر
ﻃﺮﻑ مقابل
ﺑﺎﺷــﻴﺪ ،طرف
ﺻﻤﻴﻤﻰ باش��ید،
صمیمی
ﺑﻬﺘﺮ
ﻛﻪ توی
ﺩﺍﻧﺪ که
ﻣﻰداند
ﺩﻳﮕﺮﻯ می
ﻛﺲ دیگری
ﻫﺮ کس
ازﺍﺯ هر
ﺗﻮﻯ
ﻧﻴﺎﺯﻱ نيست
ﮔﺬﺭﺩ ،نيازي
ﻣﻲگذرد،
ﭼﻪ مي
ﺫﻫﻨﺶ چه
ذهنش
ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻰدانم
»ﻣﻦ می
ﻛﻪ «من
ﻛﻨﻴﺪ که
ﺗﻜﺮﺍﺭ كنيد
ﺩﺍﻳﻤﺎ تكرار
دايما
ﺩﺍﻧﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻡ است
ﭼﻴﺴــﺖ ،«...معلوم
ﻣﻨﻈﻮﺭﺕ چیس��ت،»...
منظورت
ﺍﺳﺖ
ﻣﻲشود
ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ مي
ﺑﻴﺸــﺘﺮ عصباني
ﻭﻱ بيش��تر
ﻛﻪ وي
که
ﺷﻮﺩ وﻭ
ﻣﻲگيرد.
ﺑﺎﻻ مي
ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ باال
مشاجره
ﮔﻴﺮﺩ.
ﺟﺰﻳـﻰ را
ﭼﻴﺰﻫـﺎﻯ جزی�ی
چیزه�ای
ﺭﺍ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ندهید!
تعمیم
ﻧﺪﻫﻴﺪ!
اش��تباهي ﺭﺍرا
ﺍﮔــﺮ فردي
اگ��ر
بار ﺍﺷــﺘﺒﺎﻫﻲ
ي��ك ﺑﺎﺭ
ﻓﺮﺩﻱ ﻳــﻚ
جلوي
مرتك��ب شد
نباي��د ﺟﻠﻮﻱ
اس��ت ﻧﺒﺎﻳــﺪ
ﺷﺪﻩهﺍﺳــﺖ
ﻣﺮﺗﻜــﺐ
تكرار
دايما ﺗﻜﺮﺍﺭ
موضوع ﺭﺍرا ﺩﺍﻳﻤﺎ
اين ﻣﻮﺿﻮﻉ
دیگ��ران ﺍﻳﻦ
ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ
همیشه ﺍﺯاز
«تو ﻫﻤﻴﺸﻪ
بگویید »ﺗﻮ
مثال ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ
كنيد ﻭو ﻣﺜﻼ
ﻛﻨﻴﺪ
ام».
خودم دید
ﺩﻳﺪﻩهﺍﻡ«.
روی ،ﺧﻮﺩﻡ
یﺭﻭﻯ،
در مﻣﻰ
کار ﺩﺭ
زیر ﻛﺎﺭ
ﺯﻳﺮ
است ﻭو
همیشگی ﺍﺳﺖ
شر ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ
شما ﺷﺮ
طرف ﺷﻤﺎ
نه ﻃﺮﻑ
ﻧﻪ
چيز ﺭﺍرا
همه ﭼﻴﺰ
همیشگی ،ﻫﻤﻪ
خیر ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ،
شما ﺧﻴﺮ
نه ﺷﻤﺎ
ﻧﻪ
نبينيد.
سفید ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ.
سیاه ﻭو ﺳﻔﻴﺪ
ﺳﻴﺎﻩ
نکنید
صادر ﻧﻜﻨﻴﺪ
حکم ﺻﺎﺩﺭ
ﺣﻜﻢ
ﻣﺸــﺎﺟﺮﻩ نبايد
ﻫﻨــﮕﺎﻡ مش��اجره
هن��گام
ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺍﺧﻼﻗــﻰ وﻭ بایدها
ﻧﺴــﺨﻪ اخالق��ی
ﺩﺍﻳﻤــﺎ نس��خه
دايم��ا
ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ وﻭ
ﻛــﺮﺩ تاﺗﺎ طرف
ﮔﻮﺷــﺰﺩ ك��رد
ﻧﺒﺎﻳﺪﻫــﺎ راﺭﺍ گوش��زد
نبایده��ا
ﻃﺮﻑ
ﺑﺮﺑﺨﻮﺭﺩ وﻭ دعوا
ﺑﻬﺶ بربخورد
ﺑﻴﺸﺘﺮ بهش
ﻣﻘﺎﺑﻞ بيشتر
مقابل
ﺩﻋﻮﺍ
ﺗﺮ شود.
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩتر
پیچیده
ﺷﻮﺩ.
ﻫـﺎﻯ طرفتان
ﺣﺮﻑه�ای
ﺑﻪ حرف
به
ﻃﺮﻓﺘﺎﻥ
ﺑﺮﭼﺴﺐ نزنید
برچسب
ﻧﺰﻧﻴﺪ
های
مانند «حر
فﻫﺎﻯ
»ﺣﺮﻑ
جمالت��ي ﻣﺎﻧﻨﺪ
گفتن ﺟﻤﻼﺗــﻲ
ﮔﻔﺘﻦ
ه��ای
اس��ت ،حر
فﻫــﺎﻯ
ﺣﺮﻑ
احمقان��ه ﺍﺳــﺖ،
ت��و ﺍﺣﻤﻘﺎﻧــﻪ
ﺗــﻮ
تو
اس��ت ﻳﺎيا حر
ه��ای ﺗﻮ
فﻫــﺎﻯ
ﺣﺮﻑ
ل��وس ﺍﺳــﺖ
تو ﻟــﻮﺱ
ﺗﻮ
به
كمكي ﺑﻪ
هي��چ ﻛﻤﻜﻲ
اس��ت» ﻫﻴــﭻ
ارزش ﺍﺳــﺖ«
یﺍﺭﺯﺵ
بﺑﻰ
نتيجه
به ﻧﺘﻴﺠﻪ
رسيدن ﺑﻪ
بحث ﻭو ﺭﺳﻴﺪﻥ
پيشرفت ﺑﺤﺚ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

ﺩﻋﻮﺍ را
ﺷـﺮﻭﻉ دعوا
ﺟﻤﻠﻪ ش�روع
جمله
ﺭﺍ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید!
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ انتخاب
منصفانه
ﻛﻨﻴﺪ!
اول
جمل��ه ﺍﻭﻝ
همان ﺟﻤﻠــﻪ
چی��ز ﺍﺯاز ﻫﻤﺎﻥ
هم��ه ﭼﻴــﺰ
ﻫﻤــﻪ
جمله
همان ﺟﻤﻠﻪ
اصال ﻫﻤﺎﻥ
شود ،.ﺍﺻﻼ
یﺷﻮﺩ،.
شروع مﻣﻰ
ﺷﺮﻭﻉ
به
ادامه حر
ها ﺭﺍرا ﺑﻪ
فﻫﺎ
ﺣﺮﻑ
که ﺍﺩﺍﻣﻪ
اس��ت ﻛﻪ
اول ﺍﺳــﺖ
ﺍﻭﻝ
یک
وحش��تناک ﻳﺎیا ﻳﻚ
دع��وای ﻭﺣﺸــﺘﻨﺎﻙ
ی��ک ﺩﻋــﻮﺍﻯ
ﻳــﻚ
اما
کند .ﺍﻣﺎ
یﻛﻨﺪ.
تبدی��ل مﻣﻰ
جزی��ی ﺗﺒﺪﻳــﻞ
بحث ﺟﺰﻳــﻰ
ﺑﺤﺚ
منصفانه
ﺍﻭﻝ چه
ﺟﻤﻠﻪ اول
جمله
باید ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ط��ور ﺑﺎﻳﺪ
ﭼﻪ ﻃــﻮﺭ
که
چیزی ﺭﺍرا ﻛﻪ
که ﭼﻴﺰﻯ
است ﻛﻪ
کافی ﺍﺳﺖ
باشد؟ ﻛﺎﻓﻰ
ﺑﺎﺷﺪ؟
داریم ﻭو
انتظار ﺩﺍﺭﻳﻢ
مقابلم��ان ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
طرف ﻣﻘﺎﺑﻠﻤــﺎﻥ
ﺍﺯاز ﻃﺮﻑ
طوری
آن ﻃﻮﺭﻯ
دقیقا ﺁﻥ
موجود ﺭﺍرا ﺩﻗﻴﻘﺎ
واقعیت ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ
بیاوریم.
در جمل
م��ان ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ.
ﺟﻤﻠﻪهﻣــﺎﻥ
هس��ت ﺩﺭ
که ﻫﺴــﺖ
ﻛﻪ
برای
همکارم��ان ﺑﺮﺍﻯ
اگر ﻫﻤﻜﺎﺭﻣــﺎﻥ
مث�لا ﺍﮔﺮ
یعنی ﻣﺜــﻼ
ﻳﻌﻨﻰ
دیرتر ﺍﺯاز
سفارش��ش ﺭﺍرا ﺩﻳﺮﺗﺮ
ب��ار ﺳﻔﺎﺭﺷــﺶ
اولین ﺑــﺎﺭ
ﺍﻭﻟﻴﻦ
جمله
تحویل داد
موق��ع
اس��ت ﺑﺎبا ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﺍﺩﻩهﺍﺳــﺖ
ﻣﻮﻗــﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ
منظم��ی
آدم ﻣﻨﻈﻤــﻰ
وق��ت ﺁﺩﻡ
هی��چ ﻭﻗــﺖ
«ت��و ﻫﻴــﭻ
»ﺗــﻮ
بلكه
نکشیم ﺑﻠﻜﻪ
داد ﻧﻜﺸﻴﻢ
س��رش ﺩﺍﺩ
نیستی» ﺳــﺮﺵ
ﻧﻴﺴﺘﻰ«
بار
ﺑﮕﻮﻳﻴــﻢ «ت��و
ﻛﺎﻓﻴﺴــﺖ بگویی��م
کافیس��ت
ای��ن ﺑﺎﺭ
»ﺗــﻮ ﺍﻳــﻦ
دیر
سفارشت ﺭﺍرا ﺩﻳﺮ
همیش��ه ﺳﻔﺎﺭﺷﺖ
برخالف ﻫﻤﻴﺸــﻪ
ﺑﺮﺧﻼﻑ
دارم».
گل��ه ﺩﺍﺭﻡ«.
ت��و ﮔﻠــﻪ
م��ن ﺍﺯاز ﺗــﻮ
آوردی ﻭو ﻣــﻦ
ﺁﻭﺭﺩﻯ
غیرمنصفانه
ﻫﻤﻴﺸــﻪ جمله
همیش��ه
ه��ای ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﺟﻤﻠﻪﻫــﺎﻯ
ش��وند
یﺷــﻮﻧﺪ
باعث مﻣﻰ
که ﺑﺎﻋﺚ
هس��تند ﻛﻪ
اول ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﺍﻭﻝ
كلمات
بگیرد .ﻛﻠﻤﺎﺕ
موضع ﺑﮕﻴﺮﺩ.
مقابل ﻣﻮﺿﻊ
طرف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻃﺮﻑ
نباید»
بای��د ﻭو ﻧﺒﺎﻳﺪ«
همیش��ه ﻭو ﺑﺎﻳــﺪ
«هیچ ﻭو ﻫﻤﻴﺸــﻪ
»ﻫﻴﭻ
هنگام
هستند ،ﻫﻨﮕﺎﻡ
غیرمنصفانه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
معموال ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ
نکنید.
اس��تفاده ﻧﻜﻨﻴﺪ.
آنها ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
بحث ﺍﺯاز ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺤﺚ

ﮔﻮﺵ کنید!
گوش
ﻛﻨﻴﺪ!
ﻛﻨﻴــﺪ هم��ان
ﺗﺼــﻮﺭ کنی��د
تص��ور
ﻫﻤــﺎﻥ
ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن
)ﺩﻳــﺮ تحویل
ﻓﺮﺿﻰ (دی��ر
ﺩﻋﻮﺍﻯ فرضی
دعوای
ﺩﺍﺩﻥ
ﺑــﺎﺭ( باﺑﺎ این
ﺍﻭﻟﻴﻦ ب��ار)
ﺑــﺮﺍﻯ اولین
ﺳــﻔﺎﺭﺵ ب��رای
س��فارش
ﺍﻳﻦ
ﭘﻴﺪﺍ کند:
ﺍﺩﺍﻣﻪ پیدا
ﻫﻤﻜﺎﺭﻣــﺎﻥ ادامه
ﺟﻤﻠﻪ همکارم��ان
جمله
ﻛﻨﺪ:
ﺗﺼــﺎﺩﻑ ک��ردم»
ﺩﻳﺮﻭﺯ تص��ادف
»ﻣــﻦ دیروز
«م��ن
ﻛــﺮﺩﻡ« یاﻳﺎ
ﺍﺻﻼ در
ﺑﻮﺩ« یاﻳﺎ اصال
ﻣﺮﻳﺾ بود»
»ﻫﻤﺴــﺮﻡ مریض
«همس��رم
ﺩﺭ
ﺣﺎﻟــﺖ «حالم
ﺗﺮﻳــﻦ حال��ت
ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪتری��ن
خودخواهانه
»ﺣﺎﻟﻢ
ﺷــﻤﺎ این
ﺟﻮﺍﺏ ش��ما
ﺍﮔﺮ جواب
ﻧﺒﻮﺩ« .اگر
ﺧﻮﺏ نبود».
خوب
ﺍﻳﻦ
باشد
شماست» یاﻳﺎ
مشکل ﺷﻤﺎﺳﺖ«
«این ﻣﺸﻜﻞ
که »ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ دعوا
ﻧﺪﺍﺭﺩ« احتمال
ﺭﺑﻄﻰ ندارد»
ﻣﻦ ربطی
»ﺑﻪ من
«به
ﺩﻋﻮﺍ
ﺑﻪ حرف
ﺯﻳﺮﺍ به
ﺷﻮﺩ ،زيرا
ﻣﻰشود،
ﺑﻴﺸﺘﺮ می
ﺧﻴﻠﻰ بیشتر
خیلی
ﺣﺮﻑ
ﺣﺮﻑ ش��ما
ﺍﻳﻦ حرف
ﺍﻳﺪ .این
ﻧﺪﺍﺩﻩاید.
ﮔﻮﺵ نداده
اوﺍﻭ گوش
ﺷــﻤﺎ
ﻣﻰکند
ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ می
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎﻥ راﺭﺍ عصبانی
ﻃــﺮﻑ مقابلتان
ط��رف
ﻛﻨﺪ
ﺍﻣــﺎ اگر
ﺷــﻮﺩ .ام��ا
ﻣﻰش��ود.
ﺷــﺮﻭﻉ می
ﺩﻋﻮﺍ ش��روع
وﻭ دعوا
ﺍﮔﺮ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ازﺍﺯ اوﺍﻭ در
ﺑﺎﺷــﻴﺪ مطمئنا
ﺩﺍﺩﻩ باش��ید
ﮔﻮﺵ داده
گوش
ﺩﺭ
ﻣﻰپرسید.
ﻣﺸﻜﻠﺶ می
ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ مشکلش
ﻣﻮﺭﺩ جزییات
مورد
ﭘﺮﺳﻴﺪ.
ﺍﮔــﺮ نتوانید
ﺣﺘﻰ اگ��ر
ﺻﻮﺭﺕ حتی
ﺍﻳــﻦ صورت
ﺩﺭ ای��ن
در
ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﺪ
ﻗﺪﺭ ازﺍﺯ «گوش
ﺁﻥ قدر
ﻛﻨﻴﺪ اوﺍﻭ آن
ﻛﻤﻜﺶ کنید
كمكش
»ﮔﻮﺵ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩاست
ﺭﺍﺿﻰ وﻭ شرمنده
ﺷــﻤﺎ راضی
ﺩﺍﺩﻥ« ش��ما
دادن»
ﺍﺳﺖ
ﻫﻴﭻ وقت
ﻛﻨﺪ هیچ
ﻣﻲکند
ﺳــﻌﻰ مي
ﻻﺍﻗﻞ س��عی
ﻛﻪ الاقل
که
ﻭﻗﺖ
ﺩﻳﺮ نفرستد.
ﻫﺎ راﺭﺍ دیر
ﺳﻔﺎﺭﺵها
سفارش
ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ.
باشید!
راهگشا ﺑﺎﺷﻴﺪ!
ﺭﺍﻫﮕﺸﺎ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ پشت
ﮔﺬﺍﺭﻯ وﻭ انتقاد
ﮔﻠﻪگذاری
گله
ﭘﺸﺖ
ﺑﻪ جای
ﺑﺮﺩ ،به
ﻧﻤﻰبرد،
ﺟﺎﻳﻰ نمی
ﺑﻪجایی
ﺭﺍﻩ به
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ راه
انتقاد
ﺟﺎﻯ
ﭼــﻪ چیزهایی
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ازﺍﺯ چ��ه
ﻛــﻪ بگویید
ﺍﻳﻦ ک��ه
این
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
ﻣﻌﻠــﻮﻡ کنید
ﺁﻳﺪ معل��وم
ﻧﻤﻰآید
ﺧﻮﺷــﺘﺎﻥ نمی
خوش��تان
ﻛﻨﻴﺪ ازﺍﺯ
ﻣﻰآید،
ﺧﻮﺷــﺘﺎﻥ می
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ خوش��تان
ﭼــﻪ چیزهایی
چ��ه
ﺁﻳﺪ،
ﺑﺮﺍﻱ حل
ﻣﻨﺎﺳــﺐ براي
ﺭﺍﻩ مناس��ب
ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ راه
ﺑــﻪ نظرتان
ب��ه
ﺣﻞ
ﺁﻣــﺪﻩ چيس��ت
ﭘﻴــﺶ آم��ده
ﻣﺸــﻜﻞ پی��ش
مش��کل
ﭼﻴﺴــﺖ وﻭ
ﺭﺍﻩحل
ای��ن راه
دلیل
ﺣﻞ
ارائه ﺍﻳــﻦ
ب��رای ﺍﺭﺍﺋﻪ
مان ﺑــﺮﺍﻯ
ﺩﻟﻴﻞﺗﺎﻥ
ﻫﺮ بحثی
ﺑﺎﺷﺪ هر
ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ باشد
ﭼﻴﺴــﺖ .یادتان
چیس��ت.
ﺑﺤﺜﻰ باﺑﺎ
ﺍﻣﺎ هیجانی
ﺷﻮﺩ ،اما
ﻣﻲشود،
ﺷــﺮﻭﻉ مي
ﻫﺪﻓﻰ ش��روع
هدفی
ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ
ﺁﻥ بحث
ﺷﻮﺩ آن
ﻣﻲشود
ﺑﺎﻋﺚ مي
ﺩﻋﻮﺍ باعث
ﻛﺮﺩﻥ دعوا
کردن
ﺑﺤﺚ
شود.
رها ﺷﻮﺩ.
نتیجه ﺭﻫﺎ
یﻧﺘﻴﺠﻪ
بﺑﻰ

ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ!

ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ
ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺭﺍ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ .ﭼﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪﻯ
ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
100ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎﻥ
ﺻﻔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ ﺑﺒﺮﺩ .ﺧﻴﻠﻰ
ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻭﺳﻂ ﺑﺤﺚ
ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻪ
ﺑﺨﺸﻰ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺭﺳﻢ ﻛﺮﺩ ﻭ
ﻳﻚ ﺳﺘﻮﻧﺶ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ »ﺳﻬﻢ
ﻣﻦ« ،ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ »ﺳﻬﻢ ﺗﻮ«
ﻭ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ »ﺳﻬﻢ ﻣﺎ« .ﻣﺜﻼ
ﺍﮔﺮ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺗﺎﻥ
ﺳﺮ ﺣﺠﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﺍﻭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﻮﻳﺪ .ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ
ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺁﻭﺭﺩ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﻤﻰ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ!

ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺫﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ
»ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻼ ﺣﺮﻑ ﻣﺮﺍ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ« ﻳﺎ او
»ﻭﻱ
ﻓﻘﻂ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺍ ﺯﺟﺮ
.این ﻓﻜﺮﻫﺎ ﻭﺍﺩﺍﺭﺗﺎﻥ
ﺩﻫﺪ« ﺍﻳﻦ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺍ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻭﺍﻗﻊﮔﺮﺍ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻯ
ﻣﺜﺒﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻳﺪ.
ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺭﺍﻫﮕﺸﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ
ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ
ﻋﻤﻠﮕﺮﺍ« ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺛﺎﺑﺖ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﺸﺎﻥ
ﺁﺩﻡﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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نوجوانان چرا معتاد میشوند؟

ریشههایاعتیاد
فرزندانمان
چیست؟
عوامل متعددی از طالق والدين ،نداشتن اوقات فراغت ،مدارس
نامناسب،صفاتشخصيتي،نگرشمثبتبهموادمخدر،
موقعيتهايمخاطرهآميزفردي،اختاللرواني،مهاجرتتامحل
سكونتدراعتیادنوجوانانموثرهستند.

طالق والدین
خانواده نقش مهمی در پایهریزی شخصیت
فرزندشان برعهده دارند .نوجوان امنیت عاطفی خود را
که در شکلدهی شخصیت او اهمیت بسزایی دارد ،در
خانواده بهدست میآورد ،بنابراین هر نوع خدشهای به این
امنیت عاطفی وارد شود در روند طبیعی شکلگیری
ش��خصیت نوجوان اختالل ایجاد میکند به همین
دلیل احتمال آسیبپذیری فرزندان طالق در جامعه
بسیار باالتر از افراد عادی است .در زمان متالشی
شدن خانواده ،متاسفانه اولین ضربه به فرزندان
وارد میشود .جدایی پدر و مادر تنها یک اثر
آنی و زودگذر ندارد ،بلکه در تمامی مراحل
زندگ��ی فرزندان اثرات منف��ی و زیانباری
برج��ای میگذارد .طبق بررس��یهای به
عمل آمده نوجوانانی که گرفتار مواد مخدر
شدهاند ،بیشتر متعلق به خانوادههای از
هم پاش��یده هس��تند که با توجه به
ط�لاق و جدایی پ��در و مادر ،فقط
یکی از والدین سرپرستی و اداره
آنها را برعهده میگیرد .از سویی
دیگ��ر مش��کالت نوجوانانی که
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والدینشان پس از طالق ازدواج میکنند با والدینی که به
تنهایی فرزند خود را سرپرستی میکنند متفاوت است.
نوجوانانی که تنها با یکی از والدینشان زندگی میکنند،
کمبود والد دیگر را در زندگیش��ان به طور محسوس و
موثر احساس میکنند ،و معموال تحت تربیت مستقیم و
موثری قرار نمیگیرند .در خانوادههای تک والدی یکی
از دالیل اعتیاد ،به خصوص برای پسرانی که با مادرشان
زندگی میکنند ،فقدان یک الگوی مناسب رفتاری یعنی
پدر است که در این صورت دوستان و همساالن نقش
الگو را برای آنه��ا ایفا میکنند .از طرفی اگر هر یک از
والدین پس از جدایی ازدواج مجددی داشته باشد مساله
نافرمانی فرزندان با نامادری یا ناپدری پیش میآید .چون
اکثر نوجوانان نمیتوانند فرد دیگری را به عنوان پدر و
مادر خود بپذیرند که خود منجر به فرار از خانه ،اعتیاد
و بزهکاری آنها میش��ود ،البته در همه موارد جدایی
و ازدواج مج��دد والدین باعث ایجاد چنین مش��کالتی
نمیشود و در مواردی فرزند ،ناپدری یا نامادریش را به
عنوان پدر و مادر خود میپذیرد و به طور طبیعی زندگی
میکند و از تربیت مناسبی هم برخوردار میشود .والدین
باید توجه کنند که در بعضی از موارد دور شدن از فضای
متشنج خانواده قبلی برای نوجوان نتایج بهتری دارد و
طالق میتواند آرامش و ثبات بیشتری را برای اعضای
خانواده بههمراه داشته باشد و در بسیاری از موارد پدر
و مادر بعد از جدایی رابطه عاطفی بیشتری با فرزندشان
برقرار میکنند و حتی ممکن است نوجوان با ناپدری یا
نامادریش بیش��تر و بهتر از والدین خود رابطه مطلوب
برقرار کند که چنین رابطهای منجر به رش��د و تعالی
هرچه بیشتر او میشود.
اوقات فراغت
یک��ی دیگر از عوام��ل اجتماعی گرایش
نوجوانان به اعتی��اد چگونگی گذراندن اوقات فراغت
اس��ت .کمبود امکان��ات الزم برای ارض��ای نیازهای
طبیع��ی روان��ی و اجتماع��ی نوجوان��ان از قبی��ل
کنجکاوی ،تنوعطلب��ی ،هیجانطلبی ،ماجراجویی،
مورد تایید و پذیرش قرار گرفتن و کس��ب موفقیت
بین همس��االن ،موجب گرایش آنان به کس��ب لذت
و تفن��ن از طریق مصرف مواد مخ��در و عضویت در
گروههای ناس��الم میش��ود .نوجوان اگر برخوردار از
تفریحات سالم نباشد و امکان این را نداشته باشد که
با ثمربخش س��اختن وقت آزاد خود روحیه کنجکاو
و خالقش را ارضا نماید مس��لما به س��وی فعالیتها
و تفریحات ناسالم کش��یده خواهد شد .روانشناسان
اعتقاد دارند که والدین باید در ایجاد تفریحات برای

نوجوانش��ان ،ذوق و ع��ادات او را در نظر بگیرند و به
فرزندانش��ان آموزش دهند که اوقات فراغت خود را
بیهوده نگذرانند .در واقع مقصود از اوقات فراغت فقط
تفریح نیس��ت و باید قسمتی از آن را برای یادگیری
مس��ائل مورد عالقه اختصاص دهن��د که این امر در
شکوفایی خالقیتشان موثر است و همچنین والدین
باید تفریحات ناس��المی که میتواند به اعتیاد منجر
شود به فرزندانشان آموزش دهند.
مدرسه
از آنج��ا ک��ه مدرس��ه بع��د از خانواده،
مهمتری��ن نهاد آموزش��ی و تربیتی اس��ت ،میتواند
نق��ش مهمی در ایجاد گرایش مصرف مواد مخدر در
نوجوانان داشته باشد .بیتوجهی به مصرف مواد مخدر
و فقدان محدودیت یا مقررات جدی منع مصرف در
مدرسه ،اس��ترس شدید تحصیلی و محیطی ،فقدان
حمایت معلمان و مربیان از نیازهای عاطفی و روانی
به خصوص هنگام بروز مشکالت و طرد شدن از طرف
آنها میتواند زمینهساز اعتیاد نوجوانان باشد .از طرف
دیگر هنگامیک��ه والدین در برخورد با فرزندش��ان
با شکس��ت مواجه شده باش��ند مربیان و معلمان با
توجه به اینکه در تماس دائمی با نوجوانان هس��تند
میتوانند اولین نشانههای اختالل عاطفی و خطایی
را ک��ه از نوجوانان س��ر میزند تش��خیص دهند و با
کمک والدین مانع از آن ش��وند که چنین مشکالتی
رش��د کند .بنابراین تعامل والدین و مربیان میتواند
بسیاری از مسائل و مشکالت نوجوانان را حل کند.
صفات شخصیتی
عوام��ل مختل��ف ش��خصیتی در گرایش
نوجوان��ان به مصرف مواد مخدر موثر اس��ت .برخی از
صفات ش��خصیتی میتواند پیشبینیکننده احتمال
اعتیاد نوجوانمان باش��د .مانند نوجوانی که با ارزشها
و س��اختارهای اجتماع��ی نظیر خانواده ،مدرس��ه و
مذه��ب پیوندی ن��دارد و یا از عه��ده انطباق ،کنترل
احس��اسهای دردناکی مثل احس��اس گناه ،خش��م
و اضط��راب برنمیآی��د .این صفات عبارتن��د از عدم
پذیرش ارزشهای س��نتی و رایج ،مقاومت در مقابل
منابع قدرت ،نیاز شدید عاطفی ،احساس فقدان کنترل
ب��ر زندگی خود ،کمبود اعتم��اد به نفس ،عزت نفس
پایین ،فقدان مهارتهای اجتماعی و انطباقی .با توجه
به اینکه اولین مصرف مواد مخدر در نوجوانان ،معموال
از محیطهای اجتماعی شروع میشود هر قدر نوجوان
قدرت تصمیمگیری و مهارت ارتباطی بیشتری داشته

باشد ،بهتر میتواند در مقابل
فش��ار همس��االن مقاومت
کند.
نگرش مثبت
به مواد مخدر
نوجوانان��ی ک��ه نگرشها
و باوره��ای مثب��ت و
حت��ی خنثی نس��بت به
مواد مخدر دارند ،احتمال مصرف مواد و اعتیادش��ان
بیشتر از کس��انی اس��ت که نگرشهای منفی دارند.
این نگرشهای مثبت معموال ش��امل کس��ب بزرگی
و تش��خص ،رفع دردهای جسمی و خستگی ،کسب
آرام��ش روانی و توانایی مصرف مواد مخدر بدون ابتال
به اعتیاد است.
موقعیتهای مخاطرهآمیز فردی
بعضی از نوجوانان در موقعیتها یا شرایطی
قرار دارند که آنان را در معرض خطر مصرف مواد مخدر
قرار میدهد و مهمترین این موقعیتها عبارتند از تجربه
خش��ونت در دوران کودکی و نوجوانی ،ترک تحصیل،
بیسرپرس��تی (فوت والدین) ،ف��رار از خانه ،معلولیت
جس��می ،ابتال به بیماریها یا دردهای مزمن .حوادثی
مانند از دست دادن نزدیکان یا بالیای طبیعی ناگهانی
نیز ممکن است منجر به واکنشهای حاد روانی شوند.
در این حالت ممکن اس��ت نوجوان برای کاهش درد و
رنج و انطباق با شرایط به وجود آمده ،مصرف مواد مخدر
را حالل مشکالتش بداند.

محل سکونت

عوامل متعددی مانند
فقدان ارزشهای مذهبی و
اخالقی ،شیوع خشونت و
اعمال خالف ،وفور مشاغل
کاذب ،آشفتگی و ضعف
همبستگی بین افراد محل
و حاشیهنشینی در محیط
یتواند نوجوانان
مسکونی ،م 
را در معرض خطر اعتیاد
قرار دهد.

اختالل روانی
در حدود  70درصد موارد ،همراه با اعتیاد
نوجوان اختالالت دیگر روانپزش��کی نیز در آنها وجود
دارد .ش��ایعترین تش��خیصها عبارتن��د از اختالالت
اضطرابی ،اختالالت خلقی به ویژه افس��ردگی عمیق،
اختالالت شخصیتی است.
مهاجرت
مهاج��رت ب��ه عن��وان یک عام��ل مهم
اقتص��ادی اجتماع��ی در گرایش نوجوان��ان به مواد
مخدر موثر اس��ت .وقت��ی خانوادهای ب��ه اجبار (به
دلیل مش��کالت اقتص��ادی) و یا به خاطر ش��رایط
کاری (والدین) و یا دالیل دیگر تصمیم به مهاجرت
میگیرد ،ممکن اس��ت سازگاری فرهنگي با محیط
جدی��د در نوجوان دیر ش��کل بگی��رد و در نهایت

ناهماهنگیهای��ی ب��ا فرهنگ
جامع��ه میزب��ان برای��ش ب��ه
وجود بیاید که در صورت عدم
سازگاری با محیط جدید باعث
آس��یبپذیری و سوءاس��تفاده
س��وداگرانی ک��ه در کمی��ن
نوجوانان هستند ،شود.
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عوامل زمينهساز مصرف مواد مخدر و روانگردان

کمرویی؛ عاملی در
گرایش به اعتیاد
شاید هیچگاه به نظر نرسد که نوجوانی کمرو و خجالتی ،روزی
به دام اعتیاد بیفتد؛ در حالی که اتفاق ًا چنين نوجواناني در
معرض خطر بیشتری قرار دارند.

مص�رف م�واد
مخدر براي جبران كمرويي
در بس��ياري از داستانها ،انيميشنها
و فيلمه��اي مخص��وص ك��ودكان و
نوجوانان صحنههايي وج��ود دارند كه
در آن شخصيتهاي اصلي داستان كه
اغل��ب چندان قوي و با اعتماد به نفس
نيستند ،در زمان وقوع بحران با خوردن
يك معج��ون ،قرص يا نوش��يدني به
طور معجزهآس��ايي صاحب قدرتهاي
فرابش��ري ميش��وند يا در حالتهاي
واقعگرايانهت��ر بر كمروي��ي خود غلبه
ميكنند و با دشمن يا مشكلشان روبهور
ميشوند ،بهطور مثال آستريكس ،ملوان
زبل ،ابرقهرمانان و مواردي مشابه .اگرچه
اين صحنهها تخيلي هستند و در ظاهر
خطري ندارند ولي اگر مراقب نباش��يم
حاوي پيام خطرناكي هستند .بسياري از
افراد در دوران نوجواني به داليل مختلف
دچار كمرويي و كمبود اعتماد بهنفس
ميشوند و اگر شما به عنوان والدين اين
مشكل را سريع شناسايي نكنيد و براي
رفع آن اقدامي انجام ندهيد اين مشكل
در ك��ودكان و نوجوانان باقي ميماند و
حتي ممكن اس��ت در بزرگسالي نيز با
آنها همراه باشد.
نوجوانان��ي ك��ه با اين مش��كل روبهرو
هستند و والدينش��ان هيچ توجهي به
آن نميكنند يا حتي آن را شناس��ايي
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هم نكردهاند بس��يار آسيبپذيرتر هس��تند ،زيرا بهجاي
اينكه به فكر راه چارهاي براي غلبه بر كمرويي خود باشند
منتظرند تا معجون يا مادهای جادويي را به دست آورند تا
در يك چشم به هم زدن بر اين مشكل غلبه كنند .حال
بهترين زماني اس��ت كه سودجويان وارد ماجرا شوند و از
غفلت والدين سوءاستفاده كنند و ماده يا معجون جادويي
خود را به نوجوانان پيشنهاد كنند ،معجوني به نام الكل و
مواد مخدر .نبايد فراموش كرد كه انس��انها به طور ذاتي
تمايل دارند تا بدون زحمت به خواستهها و آرزوهايشان
دست پيدا كنند ،حال اگر فردي در دوره نوجواني باشد،
مهارتهاي زندگي را بهخوبي نياموخته باشد و مهمتر از
همه از طرف والدينش حمايت نشود ،بسيار محتمل است
تا فريب افراد س��ودجو را خ��ورده و مواد مخدر يا الكل را
امتحان كن��د .از آنجايي كه برخي از اي��ن مواد پس از
مصرف در فرد حالت توهم ايجاد ميكنند ،ممكن است
نوجوان به طور كاذب احساس شكست ناپذيري كند و كم
كم براي تكرار اين حالت و سرپوش گذاشتن بر كمرويي و
كمبود اعتماد بهنفس به مصرف مواد مخدر ادامه دهد و در
دام اعتياد گرفتار شود.
کمرویی مش��کلی اس��ت که میتواند جلوي بسياري از
موفقیتها را بگیرد ،بنابراين والدين بايد به نوجوانانشان
كمك كنند تا هرچه سريعتر بر اين مشكل غلبه كنند.
کمروییچيست؟
بعضیها دلشان نمیخواهد کمرو باشند ،اما
تا وارد یک جمع میش��وند نمیتوانند خودشان را جمع
کنند ،بعضیها آن قدر کمرو هستند که موقع قرار گرفتن
در جمع بس��يار مضطرب ميشوند ،برخي ديگر آن قدر
کمرو هستند که خودش��ان را در خانه حبس میکنند،

در روانشناسي به اين گروه «اجتماع هراس» ميگويند.
بعضیها هم کمرویی را ترجیح میدهند یعنی مشکلی در
روابط اجتماعی ندارند اما خلوت خودشان را بیشتر دوست
دارند و سرانجام برخي از افراد به شدت اجتماعی بعدا کمرو
ميشوند.
ترس يكي از داليل كمرويي است ،فرد کمرو ممکن است
در تنهاییاش آدم شجاعي باشد ،مثال ممکن است بتواند
بهترینوبالگراراهبیندازد،سختترینمسالههایفیزیک
را حل کند و با جرات در یک مسابقه که شرکت كردن و
پرداخت جایزهاش از طريق اینترنت است برنده شود .حتي
یک فوتبالیست مشهور يا سوپر استار سینما هم ممکن
است در روابط اجتماعی واقعیاش کمرو باشد.
چرابعضیهاکمرومیشوند؟
والدينسختگير
بعضی خانوادهه��ا فرزندانش��ان را كامال آزاد
ميگذارند و نظارت چنداني بر آنها ندارند ،اما بعضی دیگر
برعکس آن قدر به بچههایشان سخت میگیرند که در
واقع آنها را کمرو و بیاعتماد بهنفس بار ميآورند.
كمبودمهارتهاياجتماعی
بعضیها دوست دارند با دیگران ارتباط داشته
باشند ولي از عهده آن برنميآيند و به اصطالح روابط خود
را خراب ميكنند .براي حل اين مشكل کافی است چند
تکنیک برای رابطه برقرار کردن با ديگران بياموزند تا روابط
اجتماعیشانبهبوديابد.
خودآگاهیمفرط
برقراري رابط��ه با دیگران قبل از این که یک
مهارت باش��د ،یک رفتار طبیعی و غریزی است که بهتر
اس��ت بگذارید خودش راه خودش را پیدا کند .بعضیها
میخواهند همزمان هم حرف طرف را بش��وند هم حرف
بعدی خودش��ان را آماده کنند و هم حواسش��ان باشد
خط اتوی شلوارشان سر جای همیشگی باشد ،لبخند از
صورتشان محو نشود ،و کال عالی به نظر برسند .براي طرف
مقابل واکنشهای عاطفی و ارتباطي بسيار اهميت دارند
يعني عالئمي که نش��ان میدهند واقعا دارید با او حرف
میزنی��د و ب��ه او گوش میدهید ،نه عالئمي که نش��ان
میدهند ش��ما درگیر افكار ديگري هستید و به صدای
خودآگاهیوسواسگونهتانگوشمیدهید.
تجربههايمنفی
این دليل مخصوص كس��اني است که قبال

افرادي کامال اجتماعی بودهاند و یک دفعه کمرو شدهاند.
این افراد در واقع آموختهاند که بهتر است کمرو باشند.
آنه��ا به دالیل مختلف ممکن اس��ت از اجتماعی بودن
نتیجه وارونهای گرفته باشند ،شکستهاي متوالي آن هم
به دليل حرف زدن ،هر کسی را ممکن است به کمگویی
و کمرویی وادارد .این افراد در موقعیتی مانند این آزمایش
مشهور قرار گرفتهاند ،به عدهای از دانشجويان فنی تعداد
زيادي مساله غیرقابل حل داده شد و از آنها خواسته شد
ت��ا آنها را حل كنند .آنها پ��س از تالشهاي فراوان به
نتيجه نرس��يدند .بعد از مدتي مسائل قابل حلي به آنها
داده ش��د ،ولي هيچ تالشی برای حل کردن آنها از خود
نشان ندادند.
معلولیتهایجسمییاظاهرنامناسب
انس��انها به ط��ور ذاتي میخواهن��د زیبا و
کامل باش��ند ،اما آیا یک معلولیت جسمی یا یک ظاهر
نه چندان زیبا باید باعث ش��ود یک نفر با دیگران رابطه
اجتماعی برقرار نکند؟ ظاهر تنها کاالیي نیس��ت که در
مب��ادالت اجتماعیمان عرضه ميکنیم ،بلكه س��طح
اطالعات ،زیباییشناسی ،خلق هنری و حتی توانایی در
خنداندن دیگران چیزهایی است که همه مردم دوست
دارند به آنها ارائه کنید.
راههای برطرف كردن كمرويي
بهمسائلحلنشدنيفكرنكنيد
ذهنتان را بیخود مش��غول اين فرضيه"ما در گذشته
خودزندگیمیکنیم" نکنید.اینکهشماعلتکمروییتان
را ش��ناخته باشید و مثال دریافته باشید به خاطر تربیت
خانوادگیكمروهستيد،درجایخودشخوباست.اماچه
فایده؟ شما دارید کمرویی را به عاملهایی نسبت میدهید
که نمیشود تغییرش��ان داد .تجربه ثابت کردهاست که
خیلی از کمروها بر اين مشكل غلبه كردهاند .پس شما هم
بگردید و درحال حاضرتان چیزی پیدا کنید که بشود کمی
جابهجایشکردوتغییرشداد،مثالنشانههایاضطرابیکه
در جمع به سراغتان میآید را می شود رفع و رجوع کرد.
رابطه برقرار کردن را یاد بگیرید
ما در موقعیتهای فراوانی مجبوریم با انواع و اقسام
افراد رابطه اجتماعی داشته باشیم .آدمهای کمرو معموال
آدمهای خوش��ایندی نیستند .آنها ممکن است سکوت
کنند و به حرف شما گوش بدهند اما آن قدر این کار را
بد انجام میدهند که ترجیح میدهید ديگر با آنها صحبت
نكنيد .کمروها میتوانند بنا به شدت کمروییشان از یکی
از گامهای زیر برای کسب مهارت شروع کنند.

گام اول) پرسيدن
میتوانید با استفاده از همین
راه کم خطر الاقل ش��یوه درس��ت پرسیدن در مورد یک
موضوع خاص را تمرین کنید.
گام دوم) مطالعه كنيد
وقتی با روزنامهها و مجلهها و کال منابع اطالعاتی زنده و
بهروز میانهتان خوب باش��د ،یک منبع الیزال از موضوع
هایی دارید که مردم دوست دارند در موردشان حرف بزنند
و گوش بدهند.
گام سوم) گزيده صحبت كنيد
براي ارتباط با دیگران باید بدانید که آنها از چه موضوعهايي
خوششان میآید .بهترين موضوعها تجربههای مشترک،
جاهایی که هر دو طرف دیدهاید ،غذاهای خاصی که هر دو
خوردهاید ،بحثهاي روز و غيره.
گام چهارم) گوش کردن را یاد بگیرید
شنیدن با گوش دادن فرق دارد ،شما باید یاد بگیرید که
چه طور میش��ود حرف کس��ی را گوش داد و به طرف
فهماند که دارید گوش میدهید .کمروها ممکن اس��ت
خوب گوش بدهند اما این گوش دادن را حتی با یک سر
تکان دادن خش��ک و خالی یا یک حالت تعجب به موقع
صورتنشاننمیدهند.
گام پنج�م) ش�خصیت ط�رف مقاب�ل را
بشناسيد
اگر طرفتان برونگرا باشد معموال در بحثتان مشارکت
میکن��د و هر از گاهي حرفت��ان را تکمیل میکند اما
درونگراها ممکن اس��ت ساکت بنشینند .درونگراها را
تحمل کنید و فکر نکنید که حرفهاي شما جالب نیست.
گام ششم) در صحبت كردن افراط نكنيد
ی��ک تحقی��ق جال��ب نش��ان دادهاس��ت که م��ردم از
کس��انی خوشش��ان میآیند که در یک مکالمه پنجاه،
پنجاه ح��رف میزنند ،یعن��ی نه آن قدر پ��ر حرف که
ب��ه ط��رف مقابل مج��ال ح��رف زدن ندهن��د و نه آن
ق��در کم حرف که فقط بنش��ینند و اص�لا حرف نزنند.

یک بار دیگر رابطه با
دیگری را تجربه کنید!
این توصیه مخصوص آن
گروهی است که معموال
فراموش میشوند .کسانی که
از اجتماعی بودن سرخورده
شدهاند و یاد گرفتهاند که
منزوی باشند .به این گروه
توصیه میکنیم که یک بار
دیگر تمام تجربههای دوران
اجتماعی بودن را از باال نگاه
کنند .این طوری متوجه
میشوند که مشکل در صفت
آنها نبوده ،بلكه مشکل از
دیگران بوده است .کافی است
یک بار دیگر رابطه برقرار
کردن با دیگران را تجربه
کنند تا لذت یکسان بودن
رفتار و شخصیتشان را از ته
وجودشانبچشند.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻧﺸﻮﺩ؟

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
برقراری
ارتباطﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻣﻮﺛﺮ،ﺍﻭﻟﻴﻦ
موثر
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻋﺎﺭﻯ
گام
چهار
در
ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
ﻗﺮﻥﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﻤﻌﻰ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ
ﻧﺎﭼﺎﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﺍﻣﻴﺎﻝ ﻭ
ﺣﺘﻲ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺱﻫﺎﺳﺖ .ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺩﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ،ﻣﻲﺗــﻮﺍﻥ ﺣﻔﻆ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑــﺎ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﻘﻄﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﻛﺴﺐ ﺍﻳﻦ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮﺩ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺣﺎﻣﻲ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﺳﺖ .ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ﻳــﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑــﻪ ﺗﻤﺮﻳــﻦ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻭﻝ
ﺷــﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ» :ﻣﻦ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻫﺴﺘﻢ«.
ﻗﺴــﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﻳــﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻣﻮﺛــﺮ ،ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ
ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻛﺮﺩﻯ ﺧﻴﻠﻰ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷــﺪﻡ« ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ
ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﻡ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻣﻮﺛــﺮ ،ﺗﻮﺍﻧﺎﻳــﻰ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ
ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ
ﻛــﻪ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻥ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳــﺖ ،ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ
ﻣﻴﻴﺎﺑــﺪ ﻣﺜــﻞ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭ ﻳﺎ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ،
ﺍﺑــﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳــﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ
ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﮔﻰ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭﺳﺖ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﮔــﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ
دادن
گوش
فعالﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ.
ﻫــﺎﻯ
ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﻪ
ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
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ﮔﺮﻓﺘــﻦ ،ﺩﺭﻙ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ،ﺣــﻞ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ،ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ
ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﻭ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻳﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﮔــﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣــﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﻫﻮﺷــﻴﺎﺭ ﻭ ﻓﻌــﺎﻝ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻪ ﺁﻧﭽــﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣــﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ
ﺩﻗﺖ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﮔﻮﺵ
ﺩﺍﺩﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ» ،ﮔﻮﺵ
ﺩﺍﺩﻥ ﻓﻌﺎﻝ« ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﺯ
ﻭﺟﻮﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﻭ
کنیم؟
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
وجودﺫﻛﺮ
ابراز ﺁﻥ ﺭﺍ
چگونه ﺍﺻﻠﻰ
ﺗﻌﺮﻳﻒ
tﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ،ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ
ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ ﻭ
ﺍﻓــﻜﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ
ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ
ﺣﻘــﻮﻕ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ﻧﻴــﺰ ﻣﺤﺘــﺮﻡ
ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
tﺍﺑــﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺷــﺨﺺ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻲﺳــﺎﺯﺩ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺳــﺘﻰ ﺗﺸــﺨﻴﺺ
ﺩﻫﺪ ،ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻥ ﻋﻤــﻞ ﻛﻨﺪ،
ﺑــﺪﻭﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺮ ﺣــﻖ ﺧﻮﺩ ﭘﺎ
ﻓﺸــﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪ ،ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﻘــﻮﻕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ،
ﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ.
ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﻛــﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺘﺸــﻜﻞ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ
ﻣﻔﻬــﻮﻡ» :ﺍﺑــﺮﺍﺯ ﻋﻘﺎﻳــﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ،
ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ
ﺍﺯ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ،ﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖﻫﺎﻱ
ﻧﺎﻣﻌﻘــﻮﻝ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ،ﭘﺬﻳــﺮﺵ
ﻛﺎﺳــﺘﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ،ﺁﻏــﺎﺯ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ،ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﻱ ﺟﻤﻼﺕ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺭ
ﻫﻨــﮕﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻳﺎ ﺟﺪﺍ ﺷــﺪﻥ ﺍﺯ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ« ﺍﺳﺖ .ﻛﺴﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺍﺯ ﺑــﺮﻭﺯ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﭼﻮﻥ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ.

حقایقی که والدین باید بدانند

ساختار خانواده
و اعتیاد

روابط شما به عنوان والدين با يكديگر و رفتارتان
ب��ا فرزن��دان ،پايههاي اصلي و اولي��ه خانواده را
تش��كيل ميدهد .نوع و كيفيت اي��ن روابط در
استحكام و بقاء خانواده و يا تزلزل و نابودي آن موثر
اس��ت .اختالف ،عدم سازگاري و عدم تفاهم شما با
ه��م و با فرزندان نتيجهاي جز فقر عاطفي و كمبود
محب��ت و بيتوجهي نخواهد داش��ت ك��ه اين نيز
هنجارش��كنی فرزندان و گرايش آنها به دوستان و
گروههاي كجرو و قانونشكن و منحرف اجتماعي را
به دنبال خواهد داش��ت .در همين راس��تا آموزش
مهارته��اي زندگ��ي و مهارته��ای فرزندپروری
ميتواند در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و در
برخورد با مش��كالت و حل اين مسائل ،به والدین و
افراد كمك چشمگيري کند.
مصرف مواد تاثيرات فراواني روي فضاي خانواده
داش��ته و متقاب�لا نيز متاث��ر از آن اس��ت .در
خانوادههاي��ي كه م��واد مصرف ميش��ود بروز
مش��كالت و تعارضات خانوادگي ،خش��ونت ،طالق و
ساير آسيبهاي اجتماعي بيش��تر است .در اینگونه
خانوادهها كه با مش��کل اعتیاد دس��ت به گریبانند،
ارتباط خانوادگي كمتر بوده و همين موضوع ميتواند
تعارض��ات خانوادگ��ي را دام��ن بزند و ن��ه تنها فرد
مصرفكننده مواد ،بلكه س��اير افراد ني��ز از آن ضرر
ميبينند .در اين دسته از خانوادهها نظارت خانواده بر
روي فرزندان و دوستان آنها كمتر میباشد و اين خود
تبعات زيانباری را به همراه دارد .در مطالعات فراواني
كه در کش��ور صورت گرفته ،درص��د قابل توجهی از
موارد فرار از منزل ،ناش��ي از مش��كالت خانوادگي از
جمله مصرف مواد در خانواده است.
ك��ودكان و نوجوانان ب��ه راحتي تحت تاثير
والدين خود كه مواد مص��رف ميكنند قرار
ميگيرن��د .مش��اهده مصرف م��واد در خانه
توسط كودكان و نوجوانان باعث ميشود تصور كنند

كه متفاوت از ديگران هستند و همين احساس سبب
انواع اختالالت روانش��ناختي و از جمله افسردگي در
آنها ميشود و بدین ترتیب ارتباط آنها را با دوستانشان
دچار اش��كال ميكند ،مثال نميتوانند دوستانشان را
دعوت كنند تا به خانه آنها بيايند و با هم بازي كنند،
از خان��واده خود خجالت میکش��ند و حت��ی از آنها
میترس��ند ،زیرا معموال افراد معت��اد توانایی کنترل
خش��م و احساس��ات خ��ود را ندارند و بس��یار دیده
شدهاس��ت که در لحظ��ات بحرانی به خان��واده خود
آسیب زده یا حتی آنها را به قتل رساندهاند .از طرفي
فق��دان محب��ت در اين خان��واده ها باعث ميش��ود
فرزندانشان به راحتي جذب اشخاص نامناسب شوند.
اختالالت روانش��ناختي از قبيل افس��ردگي،
اختالالت اضطرابي در ساير اعضاي خانوادههايي
كه يك ف��رد و يا چند فرد در آن مواد مصرف
ميكنند ،بيشتر است و در نهايت اينكه كاركردهاي
اي��ن خانوادهها و ارتباطات اجتماع��ي آنها با كاهش
چشمگيري روبرو ميشود.
نكته مهم ديگر اينكه چون اين مواد از طريق
غيرقانوني تهيه ميش��ود و ب��ه دليل اينکه
توليد ،تهيه ،نگهداري ،فروش و مصرف مواد
در كش��ور ما اقدامي مجرمانه محس��وب ميشود لذا
احتمال مواجه ش��دن خانواده با مس��ايل مجرمانه و
بزهكاري بيشتر است .همچنين در معتادان تزريقي
احتمال تماس تصادفي فرزندان ايشان با سرنگهاي
آلوده و احتمال ابتالي آنها به عفونتهاي قابل انتقال
از راه خ��ون مانند  ،HIVهپاتي��ت  Bو هپاتيت C
بیش��تر اس��ت .س��اير اف��راد خان��واده نيز ب��ه دليل
برچس��بزني كه در اجتماع وجود دارد ،ممكن است
در پي��ش دوس��تان و به طور كل��ي در اجتماع مورد
تحقير ق��رار بگيرند .این تحقیرها و مش��کالت خود
میتوانند نوجوانان را به سمت اعتیاد سوق داده و آنها
را از مسیر سالم زندگی دور کنند.

نقش حمایتی
خانواده در
پیشگیری از اعتیاد
 )1خانواده به عنوان
يك محیط حمايتگر،
هم به افراد قوي و هم
ضعيف خود ،در رويارويي
با استرسهاي روزانه
كمك ميكند و اين كمك
براي جوانترها و افراد
ضعيفتر که بیشتر در
معرض خطر قرار دارند،
بيشتر است.
 )2خانواده محلي
براي طراحي و آموزش
ارتباطات اجتماعي است.
به طور مثال نحوه رفتار
با همساالن ،دوستان
مدرسه و ساير افرادي
كه به نحوي از لحاظ
فرهنگي ،قومي يا مذهبي
با آنها ارتباط داريم.
 )3خانواده به عنوان يك
نقطه مهم براي مداخله
عمل میکند مثل يك
واحد سازماني طبيعي
براي انتقال و ساخت
ارزشهاي اجتماعي.

13

پرسش و پاسخهای رایج
همیشه س��واالتی در رابطه با اعتیاد یا سوءمصرف مواد وجود دارد که ندانستن
پاس��خ آنها ،پدرها و مادرها را نگران میکند .در هر ش��ماره از پیشگیری نوین،
مهمترین این سواالت و پاسخهای علمی به آنها را خواهید خواند.

1

چگونه میتوانیم خانهای
گرم و با نشاط داشته باشیم؟
از طری��ق روشهای��ی مانند ارائه
الگوهای مناس��ب رفتاری و فکری به فرزندان،
ارائه الگویهای مناس��ب برای گذراندن اوقات
فراغت مانند ورزش ،انجام فعالیتهای هنری و
خالقانه و غیره ،تشویق فرزندان برای کمک به
همنوعان یا شرکت در فعالیتهای بشردوستانه،
حمای��ت از فرزندان برای موفقیت در تحصیل،
آموزش ارزشهای انس��انی ب��ه فرزندان مانند
مس��ئولیتپذیری و خانواده دوستی ،کمک به
ارتق��ای مهارتهای اجتماع��ی فرزندان مانند
مه��ارت در برنامهری��زی ،تصمیمگیری ،روابط
اجتماعی و احترام به قانون و حمایت از فرزندان
برای ارتقای شخصیت ،اراده ،اعتماد به نفس و
ترسیم آیندهای روشن.

2

کراک (هروئین فشرده)
چیست و مصرف آن چه
مضراتی دارد؟
ک��راک ( )Crackکه گاهى راک ( )Rockنيز
محرک اس��ت که از
ناميده میش��ود ،مادهاى ّ
تصفيه کوکائين به دس��ت مىآيد و به اشکال
مختلف تدخين (استنش��اق دود) میشود .اما
کراکی که در کش��ور رایج اس��ت از مش��تقات
هروئین و در واقع هرویین فش��رده با 75درصد
خل��وص اس��ت.کراک مادهاى بىب��و و مصرف
آن راحت اس��ت و با يک فن��دک در هر جايى
میتوان آن را مصرف کرد.
تنها سه بار مصرف مقدار بسيار اندکى از کراک،
اعتياد به آن را حتمى خواهد کرد و پس از اين
زمان بس��يار کوتاه ،شخص را به شدت به خود
نيازمند و وابسته میکند.

3
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حشیشچیست،بهچهشکلی
وجود دارد و چه عوارض
عمدهای بر روی نوجوانان دارد؟

ی به رنگ قهوهای و گاه سبز
حش��یش مادها 
تیره ،سیاه یا حنایی است و شکلی خمیری و
قابل انعط��اف دارد .روشهای گوناگونی برای
مصرف حشیش وجود دارد .کشیدن حشیش
ب��ا اس��تفاده از پای��پُ ،قلقُلی ،ق��رار دادن بر
روی قاش��ق داغ و شایع تر از همه به صورت
س��یگاری در ترکیب با توتون یا گراس شایع
است .استفاده خوراکی از حشیش هم ممکن
است.
تحقیقات نش��ان میدهد که آث��ار بلند مدت
س��وءمصرف حش��یش در می��ان نوجوانان و
جوانان حتمی اس��ت .از دس��ت دادن انگیزه و
عالئق ،آس��یب حافظه و تمرک��ز ،عدم قابلیت
در رانندگی ،کاهش قوای ایمنی بدن در برابر
عفون��ت ها و بیماری ها ،گیجی ،س��ردرگمی،
فق��دان انرژی و غیره در اثر اس��تفاده مرتب و
مزمن حشیش روی میدهد.

4

دعواهای خانوادگی چگونه
میتواند در جذب نوجوانان
به اعتیاد موثر باشد؟
تحقیقات نش��ان میده��د نوجوانان��ي كه در
محيطهاي خانوادگي پرآشوب بزرگ ميشوند
نسبت به سايرين بيشتر در معرض خطر ابتال به
انواع افسردگي و همچنين گرايش به سوءمصرف
يا اعتياد به مواد مخدر و روانگردان قرار دارند.

5

مهمترین مسائل و
ناهنجاریهای خانوادگی و
تربیتی که در اعتیاد
نوجوانان موثر هستند ،کدامند؟
عوامل متع��ددی از طالق والدين ،نداش��تن
اوق��ات فراغ��ت ،م��دارس نامناس��ب ،صفات
ش��خصيتي ،نگرش مثب��ت به م��واد مخدر،
موقعيته��اي مخاطرهآميز ف��ردي ،اختالل
روان��ي ،مهاجرت تا محل س��كونت در اعتیاد
نوجوانان موثر هستند.

6

كمروي��ي نوجوان��ان چ��ه
ارتباط��ي با گراي��ش آنها به
سمت مواد مخدر دارد؟
نوجواناني كه دچار كمرويي هستند نميتوانند
ب��ه طور موثر با ديگ��ران ارتباط برقرار كنند و
كمكم به سمت انزوا و تنهايي كشيده ميشوند
و ممكن اس��ت در دراز مدت به افس��ردگي و
كمب��ود اعتم��اد بهنف��س دچار ش��وند و اگر
از حمايته��اي والدي��ن برخوردار نباش��ند و
مهارتهاي ارتباطي را خوب نياموخته باشند،
ممکن است براي غلبه بر اين مشكل به سمت
مصرف مواد مخدر كشيده شوند.

7

داليل كمرويي نوجوانان
چيست؟
والدي��ن س��ختگير ،كمب��ود
مهارته��اي اجتماع��ي ،خودآگاه��ی مفرط،
تجربهه��اي منفی و معلولیتهای جس��می یا
ظاهر نامناسب.

8

مصرف مواد چه تاثیرات
منفی و ناهنجاری بر روابط
درون خانواده میگذارد؟
مصرف م��واد تاثي��رات فراوان��ي روي فضاي
خانواده داش��ته و متقابال نيز متاثر از آن است.
در خانوادههايي كه مواد مصرف ميش��ود بروز
مش��كالت و تعارضات خانوادگي ،خش��ونت،
طالق و س��اير آس��يبهاي اجتماعي بيش��تر
است .در اینگونه خانوادهها كه با مشکل اعتیاد
دست به گریبانند ،ارتباط خانوادگي كمتر بوده
و همين موضوع ميتواند تعارضات خانوادگي
را دامن بزند و نه تنها فرد مصرفكننده مواد،
بلكه ساير افراد نيز از آن ضرر ميبينند.

9

نقش حمایتی خانواده در
پیشگیری از اعتیاد
چیست؟
خانواده به عنوان يك محیط حمايتگر ،اعضای
خود را در رويارويي با استرسهاي روزانه كمك
ميكن��د و اين كمك ب��راي جوانتره��ا و افراد
ضعيفتر که بیش��تر در معرض خطر قرار دارند،
بيشتر اس��ت .همچنین خانواده محل طراحي و
آموزش ارتباطات اجتماعي به فرزندان است.

ﺁﺯﻣﻮﻥ
آزمون

ارزی
ﺍﺭﺯﻳابی
ﺎﺑﻰ خطر
ﺧﻄﺮ گرا
ﮔﺮﺍیش
ﻳﺶ نوج
ﻧﻮﺟوانان
ﻮﺍﻧﺎﻥ به
ﺑﻪ س
ﻤﺖ
ﺳمت
سوءم
ﺳﻮءﻣصرف
ﺼﺮﻑ مواد
ﻣﻮﺍﺩ مﻣخدر
ﺨﺪﺭ وﻭ روان
ﺮﺩﺍﻥ
ﺭﻭﺍﻥگﮔردان

هریک
ﻫﺮﻳﻚ از
ﺍﺯ عبارت
ﻋﺒﺎﺭﺕهای
ﻫﺎﻯ زیر
ﺑﻪ
ﺯﻳﺮ به
بر یکی
ﻳﻜﻰ از
ﺍﺯ انگیزه
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩها
ﻫﺎ وﻭ دالیل
ﺩﻻﻳﻞ گرایش
ﮔﺮﺍﻳﺶ نوجوانان
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ به
ﺑﻪ سمت
ﺳﻤﺖ مواد
ﻣﺨﺪﺭ
ﻣﻮﺍﺩ مخدر
ﻭو روا
ﺭﻭﺍﻥ
ن
ﮔﺮﺩﺍﻥ
گردان
ﺩﻻﻟﺖ
داللت
ﺩﺍﺭﺩ.
دارد.
ﺑﺎ
با
ﺍﻧﺠﺎﻡ
انجام
ﺍﻳﻦ
این
ﺁﺯﻣﻮﻥ
آزمون
ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﺪ
دریابید
ﻛﻪ
که
ﺁﻳﺎ
آیا
ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ
فرزندتان ﺩﺭ
در ﻣﻌﺮﺽ
معرض ﺧﻄﺮ
خطر ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
اعتیاد
ﻗﺮﺍﺭ
قرار ﺩﺍﺭﺩ
دارد ﻳﺎ
یا ﺧﻴﺮ.
خیر .ﻳﻚ
یک ﻗﻠﻢ
قلم ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ
بردارید ﻭو ﺩﺭ
در ﻛﻨﺎﺭ
کنار ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ
هرکدام ﺍﺯ
از ﺷﺮﺍﻳﻂ
شرایط ﺯﻳﺮ
زیر ﻛﻪ
که ﻣﻄﺎﺑﻖ
مطابق ﺷﺮﺍﻳﻂ
شرایط ﺯﻧﺪﮔﻰ
زندگی
و فردی
ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ
فرزندتان
ﻋﻼﻣﺖ
است عالمت
ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ .بگذارید.

)1
 (1در
ﺩﺭ خانواده
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ما
ﻣﺎ سابقه
ﺳﺎﺑﻘﻪ مصرف
ﻣﺼﺮﻑ دخانیات،
ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ،الکل
ﺍﻟﻜﻞ یاﻳﺎ سایر
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺨﺪﺭ
مواد مخدر
ﻭو روا
ﺭﻭﺍﻥ
نﮔﺮﺩﺍﻥ
گردان ﻭﺟﻮﺩ
دارد.
وجود ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)2
 (2پسرم
ﭘﺴﺮﻡ در
ﺩﺭ زمان
ﺯﻣﺎﻥ کودکی
ﻛﻮﺩﻛﻰ پرخاشگر
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ بود
ﺑﻮﺩ (و
)ﻭ همچنان
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ هست)
ﻫﺴﺖ( وﻭ ما
ﻣﺎ
نمی
ﻧﻤﻰتوانستیم
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ وی
ﻭﻯ راﺭﺍ در
ﺩﺭ سنین
ﺳﻨﻴﻦ پنج
ﭘﻨﺞ تاﺗﺎ هفت
ﻫﻔﺖ سالگی
ﺳﺎﻟﮕﻰ کنترل
ﻛﻨﺘﺮﻝ کنیم
ﻛﻨﻴﻢ (و
)ﻭ
همچنان
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ قادر
ﻗﺎﺩﺭ نیستیم).
ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ(.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)3
 (3پسرم
ﭘﺴﺮﻡ در
ﺩﺭ کودکی
ﻛﻮﺩﻛﻰ بیش
ﺑﻴﺶ فعال
ﻓﻌﺎﻝ یاﻳﺎ منزوی
ﻣﻨﺰﻭﻯ بود.
ﺑﻮﺩ( .جنسیت
)ﺟﻨﺴﻴﺖ مذکر
ﻣﺬﻛﺮ در
ﺩﺭ
سؤا
ﺳﺆﺍﻝ
لﻫﺎﻯ
های  2وﻭ  3تعیین
ﺗﻌﻴﻴﻦکننده
ﻛﻨﻨﺪﻩاست).
ﺍﺳﺖ(.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)4
 (4عادت
ﻋﺎﺩﺕ ندارم
ﻧﺪﺍﺭﻡ نظرها
ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻭ عقایدم
ﻋﻘﺎﻳﺪﻡ راﺭﺍ در
ﺩﺭ مورد
ﻣﻮﺭﺩ اعتیاد
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ وﻭ مواد
ﻣﻮﺍﺩ مخدر
ﻣﺨﺪﺭ باﺑﺎ
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ
فرزندم ﺩﺭ
در ﻣﻴﺎﻥ
بگذارم.
میان ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)5
(5
از
ﺍﺯ
برنام
ه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
های
ﻫﺎﻯ
تفریحی،
ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ،
عالیق
ﻋﻼﻳﻖ
و
ﻭ
دوستان
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ
فرزندم ﺍﻃﻼﻋﻰ
ندارم.
اطالعی ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)6
 (6اگر
ﺍﮔﺮ فرزندم
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ قوانین
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ وﻭ ارزش
ﺍﺭﺯﺵهای
ﻫﺎﻯ خانوادگی
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ راﺭﺍ زیر
ﺯﻳﺮ پاﭘﺎ بگذارد
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ تنبیه
ﺗﻨﺒﻴﻪ
نمی
ﻧﻤﻰشود
ﺷﻮﺩ یاﻳﺎ به
ﺑﻪ شدت
ﺷﺪﺕ تنبیه
ﺗﻨﺒﻴﻪ می
ﻣﻰشود.
ﺷﻮﺩ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)7
 (7یک
ﻳﻚ یاﻳﺎ چند
ﭼﻨﺪ تن
ﺗﻦ ازﺍﺯ اعضای
ﺍﻋﻀﺎﻯ خانواده
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ در
ﺩﺭ حضور
ﺣﻀﻮﺭ فرزندم
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ مواد
ﻣﻮﺍﺩ یاﻳﺎ الکل
ﺍﻟﻜﻞ
مصرف
ﻣﺼﺮﻑ می
ﻣﻰکنند،
ﻛﻨﻨﺪ ،ازﺍﺯ مزایای
ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ مصرف
ﻣﺼﺮﻑ مواد
ﻣﻮﺍﺩ صحبت
ﺻﺤﺒﺖ می
ﻣﻰکنند
ﻛﻨﻨﺪ یاﻳﺎ ازﺍﺯ وی
ﻭﻯ
می
ﻣﻰخواهند
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ برایشان
ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ سیگار
ﺳﻴﮕﺎﺭ یاﻳﺎ مواد
ﻣﻮﺍﺩ مخدر
ﻣﺨﺪﺭ تهیه
ﺗﻬﻴﻪ کنند.
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)8
 (8فرزن��دم
ﻓﺮﺯﻧــﺪﻡ در
ﺩﺭ س��نین
ﺳــﻨﻴﻦ ن��ه
ﻧــﻪ تاﺗﺎ یازده
ﻳﺎﺯﺩﻩ س��الگی
ﺳــﺎﻟﮕﻰ دچار
ﺩﭼﺎﺭ افت
ﺍﻓﺖ درس��ی
ﺩﺭﺳــﻰ
شد
است.
ﺷﺪﻩهﺍﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)9
(9
فرزندم
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ
به
ﺑﻪ
ش��دت
ﺷــﺪﺕ
از
ﺍﺯ
محیط
ﻣﺤﻴﻂ
مدرسه
ﻣﺪﺭﺳﻪ
یا
ﻳﺎ
همکالسی
ﻫﻤﻜﻼﺳﻰهایش
ﻫﺎﻳﺶ نفرت
ﻧﻔﺮﺕ
دارد
ﺩﺍﺭﺩ وﻭ هیچ
ﻫﻴﭻ گاه
ﮔﺎﻩ در
ﺩﺭ تحصیل
ﺗﺤﺼﻴﻞ موفق
ﻣﻮﻓﻖ نبوده.
ﻧﺒﻮﺩﻩ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)10
 (10فرزندم
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ احس��اس
ﺍﺣﺴــﺎﺱ تعلق
ﺗﻌﻠﻖ خاطر
ﺧﺎﻃﺮ به
ﺑﻪ اجتماع
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ندارد،
ﻧﺪﺍﺭﺩ ،قوانین
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ برای
ﺑﺮﺍﻯ
وی
ﻭﻯ هیچ
ﻫﻴﭻ معنا
ﻣﻌﻨﺎ وﻭ مفهومی
ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ندارند،
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،نوعی
ﻧﻮﻋﻰ یاغی
ﻳﺎﻏﻰگری
ﮔﺮﻯ در
ﺩﺭ وی
ﻭﻯ به
ﺑﻪ چشم
ﭼﺸﻢ
می
ﻣﻰخورد
ﺧﻮﺭﺩ وﻭ معتقد
ﻣﻌﺘﻘﺪ اس��ت
ﺍﺳــﺖ برای
ﺑﺮﺍﻯ موفق
ﻣﻮﻓﻖ ش��دن
ﺷــﺪﻥ یاﻳﺎ دستیابی
ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ به
ﺑﻪ هدف
ﻫﺪﻑ
نباید
ﻧﺒﺎﻳﺪ تالش
ﺗﻼﺵ کرد
ﻛﺮﺩ وﻭ باید
ﺑﺎﻳﺪ ازﺍﺯ راه
ﺭﺍﻩهای
ﻫﺎﻯ میان
ﻣﻴﺎﻥبر
ﺑﺮ به
ﺑﻪ مقصود
ﻣﻘﺼﻮﺩ رسید.
ﺭﺳﻴﺪ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر

)11
 (11فرزندم
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ به
ﺑﻪ هیجان
ﻫﻴﺠﺎﻥ وﻭ خطر
ﺧﻄﺮ کردن
ﻛﺮﺩﻥ بسیار
ﺑﺴﻴﺎﺭ عالقه
ﻋﻼﻗﻪ دارد
ﺩﺍﺭﺩ وﻭ نمی
ﻧﻤﻰتواند
ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
احساسات ﺧﻮﺩ
خود ﺭﺍرا ﻛﻨﺘﺮﻝ
کند.
کنترل ﻛﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
(12
 )12ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
دوستان ﻧﺰﺩﻳﻚ
نزدیک ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ
فرزندم ﻣﻮﺍﺩ
مواد ﻳﺎیا ﺍﻟﻜﻞ
الکل ﻣﺼﺮﻑ
مصرف مﻣﻰ
کنند.
یﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)13
(13
پس��رم
ﭘﺴــﺮﻡ
قبل
ﻗﺒﻞ
از
ﺍﺯ
رس��یدن
ﺭﺳــﻴﺪﻥ
به
ﺑﻪ
س��ن
ﺳــﻦ
بلوغ
ﺑﻠﻮﻍ
مواد
ﻣﻮﺍﺩ
یا
ﻳﺎ
الکل
ﺍﻟﻜﻞ
مصرف
ﻣﺼﺮﻑ
کرد
است.
ﻛﺮﺩﻩهﺍﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)14
(14
در
ﺩﺭ
مدرسه
ﻣﺪﺭﺳﻪ
یا
ﻳﺎ
محل
ﻣﺤﻞ
سکونت
ﺳﻜﻮﻧﺖ
فرزندم
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ امکان
ﺍﻣﻜﺎﻥ دسترسی
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ به
ﺑﻪ مواد
ﻣﻮﺍﺩ
وجود
ﻭﺟﻮﺩ دارد.
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)15
 (15بیشتر
ﺑﻴﺸﺘﺮ همسایگان
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ محل
ﻣﺤﻞ سکونت
ﺳﻜﻮﻧﺖ ما
ﻣﺎ مشکلی
ﻣﺸﻜﻠﻰ باﺑﺎ مصرف
ﻣﺼﺮﻑ مواد
ﻣﻮﺍﺩ یاﻳﺎ
الکل
ﺍﻟﻜﻞ ندارند
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ یاﻳﺎ خودشان
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ معتاد
ﻣﻌﺘﺎﺩ یاﻳﺎ الکلی
ﺍﻟﻜﻠﻰ هستند.
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)16
 (16فرزندم
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ امس��ال
ﺍﻣﺴــﺎﻝ ازﺍﺯ دبس��تان
ﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ به
ﺑﻪ راهنمایی
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ی��ا
ﻳــﺎ ازﺍﺯ راهنمایی
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ به
ﺑﻪ
دبیرستان
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ می
ﻣﻰرود.
ﺭﻭﺩ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)17
(17
به
ﺑﻪ
دلیل
ﺩﻟﻴﻞ
ش��غلم
ﺷــﻐﻠﻢ
ﺩﺍﻳﻤﺎ
دایما
ﺩﺭ
در
ﺣﺎﻝ
حال
ﺳــﻔﺮ
س��فر
ﻳﺎ
یا
ﺗﻐﻴﻴﺮ
تغییر
ﻣﺤﻞ
محل
سکون 
ﺳﻜﻮﻧﺖ
ت
هستی
ﻫﺴﺘﻴم
ﻢ
هستیم..
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)18
(18
فرزندم
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ
در
ﺩﺭ
فقر
ﻓﻘﺮ
بزرگ
ﺑﺰﺭگ
شده
ﺷﺪﻩ
است.
ﺍﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)19
 (19فرزندم
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ قدرت
ﻗﺪﺭﺕ سازگاری
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ باﺑﺎ محیط
ﻣﺤﻴﻂ اطرافش
ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ راﺭﺍ ندارد.
ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
)20
(20
بیشتر
ﺑﻴﺸﺘﺮ
همسایگان
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ
محل
ﻣﺤﻞ
سکونت
ﺳﻜﻮﻧﺖ مان
ﻣﺎﻥ ازﺍﺯ وضعیت
ﻭﺿﻌﻴﺖ زندگی
ﺯﻧﺪﮔﻰ خود
ﺧﻮﺩ
ناراضی
ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ هستند
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻭ دایما
ﺩﺍﻳﻤﺎ باﺑﺎ سایر
ﺳﺎﻳﺮ همسایگان
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ درگیری
ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ دارند.
ﺩﺍﺭﻧﺪ .آنها
ﺁﻧﻬﺎ به
ﺑﻪ
موفقیت
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ وﻭ رسیدن
ﺭﺳﻴﺪﻥ به
ﺑﻪ اهداف
ﺍﻫﺪﺍﻑ اعتقاد
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ندارند
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ وﻭ دایما
ﺩﺍﻳﻤﺎ شانس
ﺷﺎﻧﺲ خود
ﺧﻮﺩ راﺭﺍ
نفرین
ﻧﻔﺮﻳﻦ می
ﻣﻰکنند.
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ
بله
ﺧﻴﺮ
خیر
تعداد
ﺗﻌﺪﺍﺩ عالمت
ﭘﺎﺳــﺦﻫﺎﻯ
هایی را
»ﺑﻠﻪ«
کهﺭﺍزدهاید ب
ﺑﺸﻤﺎﺭﻳﺪ،
ﻫﺮﭼﻪ
ش��مارید،
ﺗﻌﺪﺍﺩ
هرچهﺁﻧﻬﺎ
تعداد آنها
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
بیش��ترﻓﺮﺯﻧﺪ
باشد،ﺷﻤﺎ
فرزند شما
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺩﺭ
بیشتر در
ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ
معرض خطر
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻳﺎ ﺳ
اعتیاد یا س
ﻮءﻣﺼﺮﻑ
وءمصرف
ﻣﻮﺍﺩ
مواد
ﻣﺨﺪﺭ ﻳﺎ
مخدر
یا
ﺭﻭﺍﻥ
روا
ن
ﮔﺮﺩﺍﻥ
ﻗﺮﺍﺭ
گردان
قرار
ﺩﺍﺭﺩ.
دارد.
ﻣﺮﺍﻗﺐمراقب
ﺑﺎﺷﻴﺪ!
باشید!
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ویژه والدین دانشآموزان دبیرستانی

زیر نظر شورای سیاست گذاری کمیته علمی راهبردی پیشگیری از اعتیاد :
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش

اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر

