
 شما این مسئله را اتفاقی ندانید که من باب اتفاق، یک دسته ای هروئین فروش شدند و یک دسته ای هم مبتال شدند. 
این هم یک مسئله ای است که ما داریم ضربه اش را از همین قدرت های بزرگ می خوریم. توطئه است.  -  حضرت امام خمینی )ره(

امروزه شبکه عظیم مردم  نسبت به آموزش و پروزش احساس تکلیف 
می کنند و اهمیت زیادی برای تعلیم و تربیت صحیح فرزندشان قائل 

هستند.  - دکترحاجی بابایی، وزیر محترم آموزش و پرورش

بهره گیری از مباحث نوین علمی، اصالح روش های سنتی و انجام 
اقدامات اساسی در عرصه کاهش تقاضا و پیشگیری از اعتیاد از ضروریات 
می باشد. - مهندس مصطفی محمدنجار، وزیر محترم کشور و دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر

  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
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حمید صّرامی، مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، 
اع��ام کرد: »ب��رای مقابله با تهدیدهای ن��رم در زمینه های اجتماع��ی و فرهنگی نیازمند 
بازبین��ی تاش ها، نقش��ه برداری از راه های رفته، شناس��ایی راه های نرفت��ه و آینده نگری 
هس��تیم.« وی ضمن آسیب شناس��ی روند مبارزه ب��ا مواد مخدر، برخ��ی از نقاط ضعف و 
چالش های موجود در عرصه اقدامات پیشگیری اولیه از اعتیاد در کشور را برشمرد و بدین 

ترتیب عنوان نمود:
»در اولوی��ت نبودن پیش��گیری از اعتیاد در برنامه های اجرایی برخی از دس��تگاه ها، فقدان 
س��اختار مناسب پیش��گیری در سطح دس��تگاه های س��تادی و ملی، کمبود نیروی انسانی 
متخصص و کارش��ناس در دس��تگاه ها، ضعف دانش و پش��توانه های علم��ی، کمبود بودجه، 
ضعف تعامات بین بخش��ی و فرابخشی در دستگاه ها، پوشش محدود برنامه های پیشگیری 
در مدارس، دانش��گاه ها، خانواده ها، محله ها و محیط ه��ای کاری، عدم بهره گیری از ظرفیت 
باورهای دینی در امر پیش��گیری، تعداد محدود س��ازمان های مردم نهاد تخصصی و فعال در 
امر پیشگیری، دیربازده بودن مداخات پیشگیرانه، ضعف نظام رصد و آینده شناسی وضعیت 
مصرف مواد در کشور، عدم تداوم و استمرار فعالیت های پیشگیری به ویژه در رسانه ها و عدم 

مداخله موثر مراکز علمی و متخصصان امور اجتماعی از جمله مواردی اس��ت که باید مورد 
توجه دس��تگاه های فرهنگی و آموزش��ی کش��ور قرار گیرد.«

وی گفت: »ارکان مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها در کش��ور جمهوری اس��امی ایران 
ش��امل مقابله با عرضه )اع��م از ترانزیت، ورود، توزیع، حمل و نگه��داری و مصرف مواد(، 
 درم��ان و بازتوانی )برای تحت پوش��ش درآوردن دو میلیون نفر معت��اد زیر چتر اقدامات 
مربوطه(، کاهش آس��یب و زیان کاهی )برای ارائه خدمات ب��ه معتادان پرخطر اعم از ارائه 
س��رنگ و لوازم استریل و ...( و پیشگیری اولیه از اعتیاد برای مصون سازی 70 میلیون نفر 

افراد س��الم و در معرض خطر جامعه می باش��د.«
صّرامی افزود: »براساس برنامه ریزی های صورت پذیرفته، رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد 
با ش��روع برنامه چهارم توس��عه )سال 1384( به عنوان اولویت اول س��تاد مبارزه با مخدر 
کش��ور ق��رار گرفته و برای رفع موانع و چالش های یادش��ده، برنامه ه��ای قابل توجهی در 
دس��ت اجرا می باشد. بدون ش��ک همکاران عزیز آمورش و پرورش در سطح مدارس نقش 
بس��زایی در واکسیناسیون اجتماعی حدود 14 میلیون نفر دانش آموز داشته و امید می رود 

برای احیای نفوس انسان ها همانند گذشته گام های اساسی برداشته شود.«

آیت اهلل العظمی امام خمینی،
رهبر فقید انقالب اسالمی )ره(:    

»استعمال و مصرف مواد مخدر و هر نوع مواد اعتیاد آور از نظر 
شرع مقدس جایز نمي باشد«.

آیت اهلل العظمی خامنه ای،
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(: 

»حکم سیگار کش��یدن تابع میزان ضرر آن است اگر دارای 
ضرر قابل ماحظه ای باش��د یا موجب اذیّت و آزار دیگران گردد، 

جایز نیست«.

آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی )ره(:  
»از بعد انسانیت اگر مساله اعتیاد را بررسی کنیم فی نفسه 
باید بگوییم انسان نمی تواند با مواد مخدر ارتباط داشته باشد، 
برای اینکه مس��تلزم خروج از انسانیت است. چیزی که اثرش این 
است که انسان را از بعد انسانیت محروم می کند، نمی تواند در شرع 
اسام مجوزی داشته باشد لذا خیلی روشن است اعتیاد به تریاك 
و هروئین شرعاً جایز نیست و حتی اگر کسی از حاال شروع کند و 
احتمال بدهد که این شروع به دنبالش مساله اعتیاد باشد به هیچ 
وجه جایز نیست و درکل مصرف مواد مخدر اگر به منظور اعتیاد یا 

زمینه ای برای آن باشد جائز نیست«.

آیت اهلل العظمی بهجت)ره(:  
»اعتیاد به مواد مخدر حرام اس��ت، مضر و مرض آور است. 

مصرف هروئین و نظیر آن حرام است و اعتیاد به تریاك جایز نیست 
و مقدمات آن هم جایز نیست و احتراز الزم است و غیر از آنها مثل 

سیگار بستگی به مراتب ضرر آن دارد«. 

آیت اهلل العظمی نوری همدانی: 
»آدمی که بدن سالم ندارد، عقل سالم هم ندارد، فکر ندارد، 
فک��ر و عقل صحیح، اقتصاد صحیح و فرهنگ صحیح همه و 
همه، سامت بدن و نشاط را الزم دارد و اعتیاد اینها را از فرد سلب 
می کند. در قرآن کریم آمده، هر چیزی که برای بدن مضر باش��د 

حرام است و مواد مخدر برای بدن مضر است«.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی: 
»بدون شک استعمال مواد مخدر یکی از محرمات است که 
ادله مختلف شرعیه بر حرمت قطعی آن داللت دارد و بر همه 
مسلمانان واجب است که از این مواد پلید پرهیز و اجتناب کنند و 
فرزندان و بستگان و آش��نایان خود را از آنها شدیداً بر حذر دارند. 
حکم اسام در این جا بسیار واضح است مواد مخدر به هر شکل و 
به هر صورت استعمالش حرام است«. »کشت، تهیه، خرید، فروش، 
توزیع و اس��تعمال مواد مخدر از محرمات مسلم شرعی است«. »با 
توجه به شهادت و گواهی جمعی از پزشکان آگاه و اساتید متعهد 
دانش��گاه و نیز آمارهای تکان دهنده از مرگ و میر ناشی از سیگار 
و بیماری های خطرناکی که از آن نش��أت می گیرد ثابت شده که 
خطرات مهم دود سیگار یک واقعیت است. از این رو کشیدن آن به 

طور مطلق حرام است«.

 برنامه ریزی برای رفع چالش های موجود 
در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد 

 هرچیز مضر 
برای بدن حرام است

خبر اول

سرمقاله

موض��وع م��واد مخ��در و روان گردان ه��ا ب��ه عنوان 
عام��ل تهدیدکننده جامعه بش��ری ه��ر روز از ابعاد 
پیچیده ت��ری برخوردار می گردد. بدون ش��ک مقابله 
ب��ا این اژدهای چندس��ر، نیازمند سیاس��ت گذاری و 
برنامه ریزی مناس��ب و مستمر می باش��د. با توجه به 
وج��ود حداق��ل 10 میلیون نفر قاچاقچی در س��طح 
جهان، ش��اید ضربه زدن به این دش��من پیچیده به 

راحتی امکان پذیر نباش��د. 
بر این اس��اس به جای حمله به دش��من، ضربه زدن 
به اس��تراتژی های این سیستم از جمله مواردی است 
ک��ه  می تواند س��بب موفقیت سیس��تم ض��د اعتیاد 

)پیش��گیری( گردد. 
در این راستا برای رهایی از هرگونه آزمایش و خطا، 
انجام اقدامات مبتنی بر ش��واهد و استاندارد، پرهیز 
از اقدامات پراکنده، اتخ��اذ راهکارهایی برای  تقویت 
اجتماع��ات محلی، انجام عملیات رس��انه ای، تقویت 
همکاری های بین بخش��ی، تهیه برنامه اقدام و اجرا، 
اتخاذ اس��تراتژی های تلفیقی )ش��امل اطاع رسانی و 
آگاه س��ازی، آموزش مهارت های زندگی، فعالیت های 
جایگزین ورزش��ی و هنری، تاب آوری، ارائه خدمات 
مش��اوره ای، آموزش فرزندپروری و ارائه مدل زندگی 
در عص��ر پیچی��ده هزاره س��وم(، س��رعت عمل در 
برنامه ها، ارض��ای نیازهای عاطفی، تفریحی، معنوی، 
دینی، ش��خصیتی، هویت طلبی، شادی طلبی، اعتماد 
ب��ه نفس و آماده ک��ردن نوجوانان ب��رای مواجهه با 
مش��کات عصر حاضر و داش��تن ق��درت تحلیل، از 
جمله مواردی اس��ت که می تواند ضرباتی کارساز به 

اس��تراتژی های سیس��تم اعتیاد وارد نماید. 
بر ای��ن اس��اس امید م��ی رود یکایک آح��اد جامعه 
باالخ��ص مربی��ان عزیز در س��طح مدارس ب��ا ایفای 
نقش��ی مؤثر، در جهاد مقدس مبارزه با مواد مخدر و 

روان گردان ها سهیم باشند. 

حمله به استراتژی های 
سیستم هوشمند اعتیاد 
به عنوان یک ضرورت

اعتیاد به عنوان یک سوءرفتار که ریشه بسیاری از ناهنجاری های فردی و اجتماعی محسوب می شود، همواره مورد مذمت شرع مقدس قرار گرفته 
تا جایی که  بسیاری از مراجع تقلید فتواهایی در رد مصرف مواد دارند که تعدادی از آنها ارائه می گردد :

  فتاوی مراجع محترم تقلید 
 در مذمت اعتیاد به مواد مخدر 
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تنها اطالعات، کافی نیست

در آموزش زندگي عاري از اعتیاد س��عی بر آن اس��ت تا دانش و 
آگاهی دانش آموزان دبیرستانی در مورد شرایط زمینه ساز اعتیاد 
و روش ه��ای پیش��گیری از آن افزایش یابد. آن دس��ته از اولیاي 
دبیرس��تانی که آموزش زندگي عاري از اعتیاد را تنها مترادف با 
ارایه اطاعات به دانش آموزان می دانند، ممکن اس��ت با مشاهده 
نتایج دور از انتظار، مأیوس و ناامید ش��وند. یکی از دالیل چنین 
شکس��تی، ناتوانی اولیاي دبیرستان در ارزیابی روش های مناسب 

آموزش برای دانش آموزان است. 
 سه نوع طبقه بندی اهداف آموزشی وجود دارد که عبارتند از: 1( 
ادراکی، 2( روانی حرکتی، 3( عاطفی )بلوم، 1956(. تمامی س��ه 
نوع اهداف آموزشی گفته شده، در آموزش زندگي عاري از اعتیاد 
به دانش آموزان دبیرس��تانی قابل استفاده است. اولیاي دبیرستان 

قب��ل از آغاز آموزش دانش آموزان بای��د دریابند که توجه خود را 
معطوف به کدام یک از این اهداف کنند. 

ح��وزه »ادراکی«، مربوط به دانش و آگاهی دانش آموزان در مورد 
یک موضوع خاص نظیر عوارض زودرس استعمال دخانیات است. 
اما اگر دبیری قصد داش��ته باش��د دانش آموزان را قادر سازد تا در 
برابر تعارف به مصرف سیگار نیز مقاومت کنند، آن گاه اطاع رسانی 
در مورد این عوارض سیگار به تنهایی کافی نیست. دانش آموزان 
نی��از دارند تا مهارت های عملي »نه گفتن« را نیز یاد بگیرند. این 

مهارت ها شامل حوزه »روانی حرکتی« است.
 گوش دادن و خواندن مطالبی در مورد نحوه »نه گفتن« هیچ گاه 
ش��بیه به انجام عملی این روش نیست. اگر در این مثال آموزش 
مهارت های عملي بدون انتقال دانش و آگاهی صورت گیرد، امکان 

تحقق اهداف برنامه کاهش می یابد. از س��وی دیگر آموزش نحوه 
»نه گفتن« به دانش آموزان دبیرستانی بدون مطلع ساختن آنها در 
مورد اهداف و لزوم این اقدام، ممکن است نتایج مطلوبی به همراه 
نداشته باشد. در اینجا آموزش های »ادراکی« و »روانی حرکتی« 

در کنار یکدیگر فعالیت می کنند. 
برای رسیدن به هدف مطلوب در آموزش زندگي عاري از اعتیاد، 
جنبه »عاطفی« نیز اهمیت باالیی دارد. جنبه عاطفی مربوط به 
رفتار دانش آموزان است. ممکن اس��ت افراد دانش و مهارت های 
الزم برای انجام یک رفتار را داشته باشند ولی به دلیل واکنش به 
ش��رایط موجود و یا فشار همساالن، تمایل و انگیزه چندانی برای 
انجام رفتار مذکور نداشته باشند. اگر دانش آموزي دانش و مهارت 
الزم برای »نه گفتن« را کس��ب کرده باش��د ول��ی این فرآیند را 
چندان خوشایند و مطلوب نداند، آن گاه به نظر می رسد در اجرای 
مستقل این فرآیند در بین همساالن خود به نتایج مطلوبی نرسد. 
اگرچه به نظر می رسد شناسایی جنبه عاطفی به نسبت دو جنبه 
دیگر کاری دشوارتر است، ولی تأثیر فراوان و بسزایی در موفقیت 

آموزش زندگي عاري از سوء مصرف مواد دارد. 
رابطه مش��خصی بین تمامی 3 نوع اهداف آموزشی برای آموزش 
دانش آموزان دبیرستانی وجود دارد. جنبه ادراکی عاوه بر داللت 
بر یادآوری و بازشناسی اطاعات ارایه شده، به فهم مطالب آموخته 
ش��ده نیز مربوط است. اگر دانش آموزان دبیرستانی توانایی درك 
معن��ای حقایق زندگي عاري از اعتیاد را نداش��ته باش��ند، نحوه 
استفاده از آنها را ندانند و متوجه مهم بودن آنها نشوند، آن گاه به 
نظر می رس��د یادآوری و بازشناسی این حقایق نفع چندانی برای 
آنها نداش��ته باش��د. قبل از آن که دانش آموزان بتوانند این کار را 
انجام دهند در ابتدا باید اطاعات الزم را دریافت کرده و اساس��ا 

تمایلی برای شنیدن مطالب ارایه شده داشته باشند. 
مرحله فراتر از فهم و درك، توانایی دانش آموزان برای به کار بردن 
دانش و مهارتی اس��ت که یاد گرفته اند. دانش آموزان دبیرستانی 
باید با درك مناسب قادر به تحلیل شرایط مختلف بوده و بتوانند 
از دانش خود به طرز مناسبی استفاده کنند. آنها باید بتوانند دانش 
خ��ود را در محیط های جدید به کار برده و آگاهی و رفتار خود را 
با یکدیگر سازگار نمایند. آنها همچنین باید بتوانند رفتار آموخته 

شده را به صورت عملی اجرا کنند. 
با این وجود ش��ایان ذکر اس��ت که فهم و توانای��ی به کارگیری 
دانش و مهارت های موجود، بخش هایی مس��اوی در امر آموزش 
هستند. جنبه عاطفی یا توانایی و انگیزه دانش آموزان برای به کار 
بستن مطالب آموخته شده در زندگی روزمره، موضوعی است که 
نقش بس��زایی در میزان اثربخشی آموزش زندگي عاري از اعتیاد 
در دبیرس��تان دارد.  هدف از آموزش زندگ��ي عاري از اعتیاد در 
دبیرستان، کمک به دانش آموزان برای کسب دانش و مهارت هایي  
اس��ت که بتوانند آنها را در رفتارشان وارد کنند. چنین برنامه ای 
باید با سیستم ارزشی دانش آموزان سازگار بوده و آنها را قادر سازد 
آموخته های شان را در فعالیت های روزمره خود وارد کنند. به نظر 
می رسد تحقق چنین تأثیری، در واقع بزرگترین چالش در آموزش 
زندگي عاري از اعتیاد در دبیرس��تان است. البته در کنار اقدامات 
فوق آگاه سازی والدین نیز نقش به سزایی در موفقیت برنامه ها دارد 

که به صورت مجزا به آن پرداخته خواهد شد.

ب�ه  اعتی�اد  از  ع�اري  زندگ�ي  آم�وزش 
ب�ه جای آن که  دانش آموزان دبیرس�تانی، 
از  برخ�ی  انتق�ال  ب�رای  فرآین�دی  تنه�ا 
اطالع�ات در زمینه س�یگار و م�واد مخدر 
و روان گردان ه�ا ب�ه آنه�ا باش�د، بای�د به 
عنوان یک فرآیند ارتباطی چندسویه بین 
اولیاي دبیرس�تان، دانش آموزان و والدین 

درنظرگرفته ش�ود. 

 ارایه اطالعات ب�ه تنهایی به معنای آموزش 
نیس�ت، چ�را ک�ه در چنین آموزش�ی هیچ 
تضمینی ب�رای یادگیری وجود ن�دارد. برای 
افزای�ش اثربخش�ی هر آموزش�ی، اطالعات 
باید به گونه ای ارایه ش�ود که مناسب و قابل 

فهم باشد.
اطالعات زندگي ع�اري از اعتیاد باید زمانی 
در اختی�ار دانش آم�وزان دبیرس�تانی قرار 

گی�رد که آنه�ا آمادگی و انگی�زه الزم برای 
یادگیری را داش�ته باش�ند. از س�وی دیگر 
ای�ن آم�وزش بای�د در محیطی پوی�ا انجام 
ش�ود. بنابراین اولیای دبیرس�تان باید قادر 
به شناسایی و نیازسنجی اطالعات مورد نیاز 
دانش آموزان در زمین�ه اعتیاد بوده و عالوه 
بر آن احساس�ات، باوره�ا، انگیزه و آمادگی 
آنها برای یادگیری را مورد توجه قرار دهند. 

آموزش هدفمند زندگی عاری از اعتیاد، نیازمند ایجاد ارتباطی 
چندسویه بین اولیای دبیرستان، دانش آموزان و والدین آنهاست

یک نکته

 افزایش اثربخشی آموزش زندگی عاری از اعتیاد 
نیازمند شناخت دقیق وضعیت روانی واجتماعی دانش آموزان است

نیاز دانش آموز ان را بشناسیم

همه دانش آموزان دبیرستانی تجویز نمی شود. برنامه آموزش 
زندگي عاري از اعتیاد در دبیرستان ها برای اثربخشی بیشتر 
نیازمند جم��ع آوری اطاع��ات، ارزیابی صحی��ح موقعیت 
ش��خصي دانش آموزان و نیازهای آموزشی آنهاست. اجرای 
چنی��ن برنامه ای ب��دون برخورداری از راهکاری منس��جم 
و س��ازمان یافته، فرآیندی بی تأثیر و وقت گیر اس��ت. برای 
اثربخشی این برنامه، اولیاي دبیرستان باید نسبت به تمامی 
لحظات تعلیم پذیر آگاهی داشته، قادر به شناسایی نیازهای 
دانش آموزان باش��ند و بتوانند برنامه آموزش زندگي عاري 
از اعتی��اد را ب��ه صورت آگاهانه و س��ازمان یافته  اجرا کنند 
تا بیش��ترین تأثیر را برای دانش آموزان داش��ته باشد. برای 
این کار باید با شناخت دقیق منطقه، بررسی کامل وضعیت 
بهداش��تی و روان ش��ناختی دانش آموز، شناخت شایع ترین 
نوع ماده مخدر یا روان گردان مصرفی، موقعیت ها و محل های 
مصرف، باورهای نادرس��ت و عوامل مخاطره آمیز، امکانات و 
منابع موجود را شناسایی و س��پس اقدامات پیشگیرانه را به 

صورت مستمر اجرا نمود.

رابط��ه بین آموزش و یادگی��ری یک رابطه متقابل و تعاملی 
است. در این جا، واژه فرآیند را می توان معادل: »مجموعه ای 
از فعالیت های اصولی در راستای یک هدف« دانست. هدف 
آموزش همیشه انتقال اطاعات از یک فرد به فردی دیگر 
اس��ت با این امید که، ف��رد مورد نظر از اطاعات دریافتی 
به طرز مناس��بی اس��تفاده ک��رده و آنها را ب��ا دیگران به 
اشتراك بگذارد. هدف از آموزش زندگي عاري از اعتیاد در 
دبیرس��تان نیز این است که دانش آموزان بتوانند اطاعات 
دریافت��ی را، در رفتارهای روزم��ره خود به کار برند و به  این 

ترتیب موجب تحقق نتایج پیشگیرانة مورد نظر شوند. 
وظایف مدرسان، که در این مورد اولیاي دبیرستان ها هستند، 

عبارت اس��ت از: »شناس��ایی نیازهای فردی دانش آم��وزان، ارایه 
اطاعات الزم بر مبنای این نیازها، تعیین اهداف واقعی و مناسب 

برای دانش آموزان و ارزیابی دقیق نتایج حاصل از آموزش«. 
آم��وزش موثر زندگي عاري از اعتیاد در دبیرس��تان ها نیازمند 
انتقال مهارت های حل مشکل به فراگیران است. همان گونه که 
یک آنتی بیوتیک مش��ابه برای تمام بیماری ها تجویز نمی شود، 
تحقیقات نش��ان داده که نمی توان یک روش واحد را به عنوان 
بهترین روش پیش��گیرانه برای همه افراد انتخاب نمود. تمامی 
گروه ه��ای دانش آموزان نی��ز نمی توانند با یک برنامه آموزش��ی 
مشخص و واحد همراهي کنند بنابراین یک روش پیشگیرانه واحد 
بدون جمع آوری اطاعات و رس��یدن به تش��خیص مناسب برای 
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 اجرای موفق برنامه های پیشگیری از اعتیاد، 
نیازمند استفاده از شیوه هاي آموزش فعال است

ـروی در جاده آموزش فعال پیش
آم�وزش فع���ال، ش�یوه هایي فع�ال مي طلبد. برخی از مدرس�ان 
ش�یوه هاي فع�ال را، راه های�ي جه�ت آم�وزش می دانن�د ک�ه براي 
دانش آموزان س�رگرم کننده است و به آنها در به خاطر سپردن بهتر 
درس هایش�ان کمک مي کند. اما این تنها بخش�ي از این مفهوم را در 

بر مي گیرد. 
شیوه فعال منجر به تفکر فعال نیز مي شود که درك واقعي از مفاهیم 
س�المت را ارتق�ا مي دهد، به گون�ه ای که مهارت های�ي را در طراحي 
فعالیت ه�ا و انتقال پیام هاي س�المت به دیگران ایج�اد مي کند و به 
دانش آموزان در دس�تیابي به مهارت هاي زندگي، تکوین نگرش ها و 

ثبات ارزش ها کمک مي نماید. 

تردی�دی وج�ود ندارد ک�ه چنین ش�یوه هاي فعالي، دبی�ران را در 
تالش ها و صرف زمان هاي بیش�تر درگیر مي س�ازد. اکثر دبیران هم 
اکنون در شرایط دشوار به سختي کار مي کنند. هیچ کس از مدارس 
و دبی�ران انتظار ندارد که همواره و از تمام ش�یوه هاي پیش�نهادي 
اس�تفاده کنند. اما معتقدیم که آزمودن آن ارزشمند است. بسیاري 
از مدارس�ي که با رویک����ردهاي جدی�د کار مي کنند دریافته اند 
هنگامي که دبیران، دانش آم�وزان و اعضاي جامعه فرامي گیرند که 
چگونه با یکدیگر در مورد فعالیت هاي ارتقاي س�المت بدین طریق 
همکاري کنند، تدریس س�اده تر و با مش�ارکت بیشتر و نیز سرگرم 

کننده تر خواهد بود. 

راه اول

راه دوم

بحث گروهي

مطالعه

 اس��تفاده از ای��ن روش در ایجاد مهارت ه��اي ارتباطی و 
گوش دادن، حل مس��أله، تصمیم گی��ري و تفکر نقادانه 
دانش آم��وزان موث��ر اس��ت. بحث گروه��ی، از مهمترین 
شیوه هاي رشد فکري دانش آموزان مي باشد که به محتواي 
آموزش��ي اضافي نیاز ندارد و مي توان��د در کاس هاي پر 
جمعیت به کار گرفته شود. گروه ها باید به خوبي طراحي 

و سازماندهي شوند تا موثر باشند. 
 اندازه گروه 

 گروه ه��ا را کوچک ن��گاه دارید تا هر کس بتواند در بحث ها 
مشارکت کند. پنج تا هفت نفر اندازه مناسبي است. الزم است 
نوجوانان جایي بنشینند که همه بتوانند همدیگر را ببینند. 
مانند یک میز گرد یا روي زمین. هر گروه به یک رهبر و یک 

گزارشگر نیاز دارد. 
 تنظیم مقررات براي بحث گروهي 

یافت��ن راهي که اج��ازه ندهد یک یا دو نف��ر تمام فکرها و 
صحبت ه��ا را به خ��ود اختصاص دهند مهم اس��ت. گاهي 
دانش آموزان پیش از پاسخ دادن مي توانند دو ب���ه دو با هم 
بح��ث کنند. این امر به نوجوانان خجالتي فرصت مي دهد تا 
عقاید خود را به نوجوانان شجاع تر ارائه دهند. تنظیم مقررات 
گروه توسط شرکت کنندگان و پیش از آن که بحث را شروع 
کنند مفید مي باشد. اگر نوجوانان خودشان به ایجاد مقررات 
کمک کرده باشند بسیار بهتر در حفظ آنها خواهند کوشید. 

 شفاف نمودن وظایف 
اعضاي گروه ممکن اس��ت براي بحث، مش��کاتي گسترده 
)مانند اینکه چگونه مي توان از همراهي همساالن در رفتار هاي 
پر خطر خودداري کرد( یا وظایفي کوچک )مانند فهرس��ت 
کردن چهار ش��یوه که از طریق آنها هرکدام از ما مي توانیم 

محل زندگي خود را عاری از مواد سازیم( انتخاب کنند. 
 چه موق�ع و چگونه از بحث های گروهی اس�تفاده 

مي شود؟
بحث های گروهی مي توانند هنگامي که ما موضوعات زندگی 
ع��اری از اعتی��اد را م��رور مي کنیم و یا در ح��ال طراحی و 

ارزشیابي مي باشیم برگزار شوند. گاه ممکن است یک بحث 
را با پرس��یدن )نوشتن( سه یا چهار سوال مهم آغاز کرد. به 

نمونه های زیر توجه کنید:
 ش��روع کردن از تجربیات شخصي: داستان هایي در مورد 
آنچه براي ش��ما اتفاق افتاده را ب��راي آغاز یک بحث به کار 

بگیرید.
 به کارگیري تصاویر: از کتاب ها، مجات، عکس ها و غیره 
اس��تفاده کنید: مانند یک تصویر از دانش آموزي که توسط 
دانش آموزي دیگر به مصرف س��یگار دعوت مي شود: »تصور 
کنید شما دانش آموز در تصویر هستید، چه احساسي دارید؟ 
چه احساسي نسبت به سایر همکاسي هاي خود که شاهد 

این دعوت هستند دارید؟«
 در مورد این که چرا دانش آموز دعوت کننده که در تصویر 
است این کار را مي کند بحث کنید. چه کاري مي توان کرد؟

 از عبارتي استفاده کنید که با آن موافقت یا مخالفت کنند 
و از عقایدشان دفاع کنند. 

 به خاطر داشته باشید:
هنگامي که بحث های گروهی را براي دانش آموزان بزرگتر 
ب��ه کار مي گیریم، مجبوریم عناوین��ي را انتخاب کنیم که 
به آنه��ا در برقراري ارتباط، در گوش دادن به نقطه نظرات 
مختلف و براي رسیدن به تفکري شفاف کمک کند. عبارتي 
مانند: »چگونه مي توانیم کمک کنیم تا میزان مصرف سیگار 
در مدرسه یا کاس ما کمتر شود؟«، بحث جالبي را به پیش 
خ���واهد برد. عبارتي مانند »چرا تنبیه الزم است؟« ممکن 

است چنین نباشد. 

مطالعه، مهارت هاي عملکردي، مشاهده و نیز تفکر 
منطقي دانش آموزان را رشد مي دهد.

م��ا هنگام��ي از مطالعه اس��تفاده مي کنی��م که به 
دنب��ال اطاعات بیش��تري پیرام��ون موضوعي در 
جامعه باش��یم. گاه��ي هم در جس��تجوي مواردي 
هس��تیم که مشاهده یا ش��مارش کنیم. ولي اغلب، 
ب��ه دنبال ش��ناخت آنچ��ه ک������ه م��ردم انجام 
مي دهند و احس��اس مي کنند هس��تیم. درخواست 
از دانش آموزان براي انجام مطالعه، ش��یوه اي است 
قوي براي کمک به آنها در شناخت مضامین زندگی 
عاری از اعتیاد و مشارکت فعال در یادگیری مسایل 
مربوطه. دانش آموزان در هر مرحله اي مي توانند در 
مطالعه ش��رکت کنند: در تنظیم س��واالتي که باید 
پرسیده ش��وند، در جمع آوری اطاعات، در تنظیم 
نمودارهایي که نتایج را نشان مي دهند و در نمایش 

حاصل از آنچه که یافته اند. 
لزومي ندارد ک��ه مطالعات خیلي پیچیده باش��ند. 
هنگامي که دانش آموزان باید براي گردآوري داده ها 
و یافتن پاس��خ س��ؤاالت در جامعه حضور یابند، به 
مضامیني که مردم در خصوص آن خیلی حس��اس 
نیس��تند بپردازی��د. همچنان که نوجوان��ان تجربه 
کس��ب مي کنند، ممکن اس��ت بتوانید به مضامین 
حس��اس مانند دیدگاه هایي پیرامون اعتیاد یا بروز 
مش��کات خاص در ی��ک خانواده ی��ا جامعه نیز 
بپردازید. حصول اطمینان از اس��تفاده از اطاعات 
گردآوري ش��ده برای انتقال یک پیام بدون ایجاد 
انگ و تبعیض، نیازمند دقت و توجه بیشتر است. 
اغل��ب مناس��ب بودن ی��ک مضمون ب��راي انجام 
مطالعه را، فرهنگ محل��ي تعیین مي کند. لزومي 
ن��دارد مطالعات هم��واره در وقت کاس��ي انجام 
گیرن��د. چنانچه اطاع��ات به راحت��ي گردآوري 
نمي ش��وند و یا حس��اس می باش��ند، دانش آموزان 
مي توانند بررسي را هنگامي که به منزل مي روند با 
همکاری والدین انجام دهند. در این صورت ممکن 
اس��ت الزم باش��د دبیر به دانش آموز کمک کند یا 

حتي با والدین او هماهنگی نماید. 
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راه چهارم

راه سوم

داستان ها

بازدیدها و میهمان ها

داستان ها، مهارت های ارتباطی و شنیداري دانش آموزان را ارتقا مي دهند.
اس��تفاده از داس��تان ها یکي از بهترین راه های معرفي ایده هاي جدید، پیشبرد 

بحث ها و انتقال پیام ها به دیگران هستند.  
داس��تاني را انتخاب کنید که جالب بوده و پیامي س��اده و واضح را در برداش��ته 
باش��د. فراموش کنید که ش��ما یک دبیر هستید؛ تنها فکر کنید که یک قصه گو 
هس��تید. دانش آموزان را دور خود جمع کنید. بعضي وقت ها می توانید از تصاویر 
براي کمک به نقل داس��تان اس��تفاده کنی��د. به دانش آموزان ه��م اجازه دهید 
ت��ا درباره آنچه مي گویید فکر کنند. س��ؤاالتي در ضمن گفتن قصه بپرس��ید تا 
مطمئن شوید که آنها موضوع را به خوبي درك کرده اند. دانش آموزان را از همان 
ابتدا در داس��تان درگیر س��ازید و به آنها کمک کنید تا در آن شرکت کنند. در 

اینجا چند پیشنهاد ارایه مي شود:
 دانش آموزان مي توانند شخصیت ها و خود داستان را نام گذاري کنند. 

 پیش از آن که داس��تان را آغاز کنید، موضوعي براي دنبال کردن در داستان 
به آنها بدهید: »بعداً از ش��ما مي خواه��م به من بگویید چند نفر به احمد کمک 

کردند به مسیر عادی زندگی اش برگردد؟«
 بگذارید به ش��ما در ساخت داس��تان کمک کنند:»زهرا در یک خانه کوچک 

زندگي مي کرد. آن خانه را چه شکلي فرض کنیم؟« 
 در زمان هاي مناسب به آنها اجازه دهید که عقاید و نقطه نظرات خود را ابراز 
کنند: »موسي فکر کرد که یک بار امتحان این کار ضرري ندارد… فکر مي کنید 

کار عاقانه اي کرد؟«
 بگذاری��د اعم��ال را پیش بیني کنند: »خوب، او مي توانس��ت س��ه کار انجام 

دهد… شما فکر مي کنید که او چه کار کند؟«
 از پیش��نهادهای آنها استقبال کنید: » احمد مي دانست که آن مرد نوجوانان 
را مجب��ور مي کرد کارهایي بکنند که نمي خواهند، ولي چه مي توانس��ت بکند؟ 
نوجوان و تنها بود، چ�����ه کسي به او گوش مي داد؟ فکر مي کنید او چه کاري 

مي تواند بکند؟«
 آنها را به جاي ش��خصیت ها بگذارید: »س��عید نمي دانس��ت پ��س از آن چه 

مي ش��ود؛ مي ترس��ید که این کار بر خاف قانون باشد … در کتابي خوانده بود 
که پیامد هاي قانوني این قبیل کار ها چیس��ت، اما او دقیقاً به خاطر نمي آورد به 

او کمک کنید؟«
 هنگامي که داستان تمام شد، از آنها بخواهید شرایط دیگر را در نظر گیرن��د: 
»تصور کنید که او پیش��نهاد دوس��تانش را قبول مي کرد، چه اتفاقي مي افتاد؟ 
آیا اگر والدین او مي دانس��تند که به چه کاري مش��غول اس��ت، داستان تفاوت 

مي کرد؟«
 در نوعي دیگر، داستان را تمام نکنید. بگذارید دانش آموزان پایان هاي خود را 

مطرح و در این خصوص بحث کنند. 
 نهایتاً به دانش آموزان کمک کنید داس��تان را به زندگي خود مرتبط س��ازند: 
»آیا چنین چیزي براي شما اتفاق افتاده است ؟ آیا کسي را مي شناسید که…؟ 
م��ا در مح��ل خود چگونه ای��ن کار را مي کنیم؟ مي توانیم آن ش��رایط را عوض 

کنیم؟«

مهارت ه��اي مش��اوره، تفکر نقادان��ه و ارتباط خوب با دیگ��ران را بهبود 
مي دهد. 

هر جامعه اي داراي مکان هایي اس��ت ک��ه ارزش بازدید دارند و همچنین 
نوجواناني که تجربیات آنها براي در میان گذاش��تن با دانش آموزان 
مفید اس��ت. برخي بازدیدها که توسط تمام شاگردان کاس انجام 
مي گیرند، زمان زیادي نیاز دارند و هزینه بر مي باش��ند. از آنجایي 
که ای��ن موارد زیاد رخ نمي دهند، مراقب��ت زیادي براي برگزیدن 
و طراح��ي انجام آنها نیاز اس��ت. ب��ه هر حال برخ��ي بازدیدها را 
ب��ه راحت��ي مي ت��وان ترتیب داد و برخ��ي دیگر مي تواند توس��ط 
دانش آم��وزان در وقت ه��اي متعلق به خودش��ان و در صورتي که 
دقیقاً تعلیم دیده باش��ند انج��ام گیرد. گاه به جاي بازدید مي توان 
درخواست کرد افراد صاحب نام و متخصص از خارج از مدرسه بیایند 
و در کاس صحبت کنند. راه بهتر، دعوت از آنها براي پاسخ دادن به 
سؤاالت است. این مورد باید از قبل هماهنگ شود و سواالت، پیش 
از آن که از فرد میهمان پرس��یده شود به وي داده شود تا بتواند در 
م��ورد آن چه که باید گفته ش��ود فکر کند. پس از آن دانش آموزان 

مي توانند سؤاالت اضافي خود را نیز بپرسند. 
 جلب مشارکت دانش آموزان در مسائل اجتماعی و فرهنگی

ای��ن که دانش آم��وزان نقش قابل توجه��ي در مدیریت بازدیدها و 
میهمان��ان ایفا کنند مهم اس��ت. اجازه دهید آنها اهداف خود را از 
یک بازدید بنویس��ند. با آنها فهرس��تي از آنچه که باید مورد توجه 
قرار گیرد تهیه کنید. در صورت لزوم آنها را در قالب گروه هایي که 
هر یک موضوعي متفاوت را مد نظر قرار مي دهند، تقس��یم کنید. 
هم ب��راي بازدیدها و هم براي میهمانان، س��ؤاالتي را که مي توان 
پرس��ید تدارك ببینید. بگذارید در ابتدا آنها س��ؤاالت را پیشنهاد 
دهند و س��پس در صورت نیاز آنها را اصاح کنید. از قبل تصمیم 
بگیرید چه چیزهایي بعداً مورد نیاز اس��ت )مانند تصاویر، مدل ها، 

نمودارها و توضیحات(. در صورت امکان کاس را در قالب گروه هایي 
که کارهاي مختلف انجام مي دهند سازماندهي کنید تا گزارش جامعي از 

بازدیدها یا میهمانان به دس��ت آید. 

افراد 
 صاحب نام 
و متخصص

برای بازدیدهای آموزش��ی بهتر است اماکنی را انتخاب کنید که به توسعه مهارت های زندگی 
دانش آموزان کمک کنند.

هم فال و هم تماشا

افرادی که براي دعوت مناسب هستندجاهایي که ارزش بازدید دارند
پزشکان، کارکنان بهداشتي، پرستاران یک داروخانه یا پایگاه بهداشتي 

مددکاران اجتماعي محلي یک مرکز مشاوره

متخصصان علوم اجتماعی یک موسسة تحقیقاتي و علمی )دانشگاه(

 افسران پلیس مجرب و توانمندیک واحد تجسس پلیس 

بازیکنان مشهور و خوش سابقه، کارشناسان مسائل اجتماعییک زمین ورزشي یا مدرسه 

متخصصان علوم دینیمسجد و بناهای دینی
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در پي دارد. راه حل هاي بی فایده و مضر را کنار گذاشته و بهترین 
راه حل را انتخاب نمایید. اکثراً در طي این بررسي، راه حل مناسب 

در ذهن شما جرقه خواهد زد؛ 
5 راه حل را به کار برید: اکنون راه حل انتخاب شده تان را به کار 

برید. دقت کنید راه حل تان را به درستي اجرا نمایید؛
6 نتایج را بررسي کنید: اگر مشکل شما حل شده است، پس 
راه حل مناس��بي را انتخاب کرده اید. چنانچه مشکل شما برطرف 
نشده است، از راه حل دیگري استفاده کنید. در صورت لزوم، روش 

حل مسأله را دوباره تکرار کنید.
آنچه باید در این قس��مت یاد آور شوید این است که مهارت حل 
مس��أله به دانش آموزان مي آموزد که چگونه فکر کنند، نه این که 
به چه مسأله ای فکر کنند. سعي کنید در این قسمت یک مسأله 
را مط��رح ک��رده و همراه با دانش آموزان ای��ن مراحل را روي آن 

پیاده کنید. 

روش هاي حل مسأله 
دانش آموزان هر روز مش��کاتي دارند که بای��د آنها را حل کنند. 
ای��ن وضعیت از کودکي ش��روع مي گردد و هر چ��ه دانش آموزان 
بزرگ تر مي شوند، مسایل بیشتري براي نوجوانان ایجاد مي گردد 
که ناچار به مواجهه با آن هس��تند. مش��کات و مسایل اجتناب 
ناپذیرند. عدم پذیرش از سوی گروه همساالن، شکست در کنکور، 
نهض��ت 20گرایی مورد انتظار والدین نس��بت ب��ه فرزندان، عدم 
ارضای خواس��ته های مادی و ... برخی از این مش��کات می باشد. 
آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد آنها با مش��کات است. بعضي در 
برابر مش��کات آشفته، ناراحت و پرخاش��گر مي شوند و چه بسا 
زمینه هایي براي مش��کاتي نظیر اعتیاد نیز در آنها ایجاد گردد. 
در مقابل، عده ای سخت ترین مشکات را پشت سر مي گذارند و با 

تجربه تر نیز مي شوند.
براي حل مشکات، نکات زیر را به دانش آموزان آموزش دهید. این 

واقعیت ها کمک مي کند تا آنها با مشکات بهتر رو به رو شوند:
 وجود مشکات در زندگي طبیعي است، از آن فرار نکنید؛

 وجود مش��کات دلیل بی کفایتي ش��ما نیست بنابراین خود را 
سرزنش نکنید؛

 عجله نکنید. پیدا کردن راه حل مناس��ب ممکن است وقت گیر 
باشد؛

 در مقابل مشکات ناامید نشوید، همیشه راهي وجود دارد حتي 
اگر راه اول به نتیجه نرسد؛

عل��ت این که ع��ده ای از دانش آم��وزان در مواجهه با مش��کات 
دچار آش��فتگي و ناراحتي مي شوند، این است که نمي توانند براي 
مشکات خود راه حل مناسبي بیابند. همه دانش آموزان تا به حال 
طعم شیرین حل مشکل را چشیده اند، حل موفقیت آمیز مسایل 

به اعتماد به نفس بیشتر، آرامش و روحیه بهتر آنها مي انجامد. سعي 
کنیدکه دانش آموزان را با مراحل حل مسأله آشنا کنید تا بتوانند 
به کمک آش��نایي با این مراحل، بهتر از عهده حل مشکات خود 
برآین��د. این روش ها به دانش آموزان کمک مي کند به طور منظم 
با مش��کل خود برخورد کنند و با تمرین این روش ها، مهارت حل 
مسأله را به دست آورند. براي این کار مراحل 6 گانه حل مسأله را 

به دانش آموزان بیاموزید:
1 نس�بت به مس�أله جهت گیري کلي کنی�د: در ذهن خود 
واقعیتِ »وجود مشکات براي همه« را مرور کنید و فراموش نکنید 
که مشکل الزمه زندگي طبیعي است. تصمیم بگیرید و بگویید که 
مشکل را حل مي کنید. سعي کنید آرام باشید )آرامش ذهني( و 
فراموش نکنید مشکل براي همه پیش مي آید و براي شما هم پیش 

آمده است. اکنون ذهن شما آماده حل مشکل است؛
2 مشکل را کامالَ شناسایي کنید: در مورد مشکل، خوب فکر 
کنید و مشکل را کامًا مشخص کنید. عوامل مؤثر در ایجاد آن و 
زمان ش��روع آن را به خاطر آورید. عواملي که باعث ایجاد مشکل 
شده اس��ت را تعیین کنید. ارتباط عامل )عوامل( مؤثر در ایجاد 

مشکل را بررسي کنید؛
3 راه حل هاي مختلف را پیدا کنید: در ش��رایط آرام، به ذهن 
خود اجازه فکر کردن بدهید. مش��کل، عوام��ل آن و ارتباط بین 
آنها را در یک مجموعه درنظر بگیرید. هر راه حلي که به ذهن تان 
مي رس��د )چه خوب و چه بد( را یادداش��ت کنی��د. در پایان این 
مرحله باید لیستي از راه حل هاي مشکل را در اختیار داشته باشید؛

4 راه حل ه�ا را ارزیابي کنید: لیس��ت راه حل هایي که دارید را 
بررسي کنید و نتایج حاصل از انتخاب هر راه حل را در نظر بگیرید. 
ببینید هر راه حل براي ش��ما و دیگران چه منافع و چه زیان هایي 

امروزه اعتیاد به عنوان یک تهدید جدی است و پیشگیري از آن عالوه بر تمهیدات اجتماعي، نیازمند توسعه توانایي ها و مهارت هاي فردي بوده که 
الزم است هر یک از دانش آموزان دبیرستاني از آن برخوردار باشند. انسان ها همواره نیازمند ارتباط با دیگران هستند. انسان موجودی اجتماعی 
اس�ت و از دیر باز به دنبال برقراری ارتباط بوده اس�ت. در عصر حاضر، که عصر ارتباطات نام گرفته، ما روزانه 75 درصد اوقات خود را در ارتباط و 

تماس با دیگران می گذرانیم و به همین دلیل کیفیت زندگی ما وابسته به کیفیت روابط ما با دیگران است.
روابط س�الم و صمیمی با انس�ان های دیگر باعث ایجاد آرامش، آسایش خیال و اعتماد می گردد. زندگی دانش آموزان خواه ناخواه دچار مشکالت و 
مسائلی می شود و دوره هایی سخت را برای دانش آموزان پیش می آورد اما پیوندها، روابط و معاشرت های اجتماعی مانند سپری در برابر نامالیمات 
از دانش آموزان در برابر اعتیاد دفاع می کند. برای این که دانش آموزان بتوانند از این مواهب بهره مند شوند باید دارای مهارت های ارتباطي باشند. 

تمرین عملی برای فراگیری این مهارت ها توصیه مي شود.

روش های مقابله با مشکالتیک نکته

به وسوسه بگو
نـــــه !

  آموزش مهارت هاي فردي به دانش آموزان 
در توانمندسازی آنان براي مقاومت در برابر اعتیاد موثر است

گاهي مش��کاتي پیش مي آید که راه حل هاي 
کاملی ب��راي آن وجود ندارد مث��ا فردي که 
عزیزي را از دس��ت داده ی��ا در اثر یک حادثه 
موقع فوتبال، نابینا ش��ده اس��ت مشکل کامًا 

قابل حلی ندارد ولي باید با آن روبه رو شود.
از  اي  از رویاروی��ی، مجموع��ه  منظ��ور م��ا 
فعالیت هایي اس��ت که ب��راي کاهش، برطرف 
ک��ردن و قاب��ل تحم��ل س��اختن مصایب و 

ناراحتي هاي حاصل از یک مشکل به کار برده 
مي شود و صورت هاي مختلفي دارد. 

 گاهي از روش »احساسی« استفاده مي شود 
که دانش آموز با اطرافیان خود درد دل مي کند، 
به مراسم مذهبي مي رود، گریه و زاري مي کند 

و یا به تسکین خود مي پردازد. 
 گاهي از روش »منطقي« استفاده مي گردد و 
دانش آموز با در نظر گرفتن واقعیت ها، مطالعه و 

برنامه ریزي براي کاهش اثر مشکل، راه حل هایی 
مي یاب��د. این دو روش به جاي خود به تنهایي و 
یا در ترکیب با هم )بسته به نوع و شدت مسأله( 

موثر مي باشند. 
 یک روش نامناس��ب و غیرمنطقي، روش 
رویارویي »ناس��ازگارانه« است. در این روش 
دانش آموز از راه ه��اي نامعقول و غیرمنطقی 
براي کاهش ناراحتي خود اس��تفاده مي کند. 

فریاد زدن بر س��ر اعضاي خانواده، شکستن 
وس��ایل و پناه بردن به خرافات، از آن دسته 
واکنش ها مي باش��ند. یکي از خطرناك ترین 
روش هاي رویارویي ناس��ازگارانه، پناه بردن 
ب��ه مصرف مواد اس��ت. بنابراین آش��نایي با 
مهارت هاي مقابله با مش��کات و مهارت هاي 
حل مس��أله ب��راي همه دانش آم��وزان مفید 

خواهد بود.
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مهارت های برقراری ارتباط
در این قس��مت چند نکته موثر در برقراری ارتباط، بیان مي شود. 
آم��وزش این نکات ب��ه دانش آموزان برقراری ارتب��اط را برای آنها 

آسان تر می کند: 
 به چشمان مخاطب نگاه کنید: نگاه کردن به فرد مخاطب 

هنگام صحبت، باعث ایجاد حس صمیمیت می گردد؛
 از لحن مناسب استفاده کنید: لحن محبت آمیز و مناسب، 
افراد را به برقراری ارتباط ش��فاف تر و بهتر ترغیب می کند، سعی 

کنید با صدای آرام و کلمات شمرده صحبت کنید؛
 در ش�روع مکالمه پیش قدم شوید:گاهی برای ایجاد یک 
ارتباط مناس��ب با دیگران، الزم اس��ت که پیش قدم شوید. یک 
هم صحب��ت پیدا کنید و مکالمه را ش��روع کنید تا زمینه را برای 

شروع ارتباط اجتماعی آماده کنید؛
 به گوینده نگاه کنید و کامالً به او توجه داش�ته باش�ید: 
س��عی کنید به صحبت های طرف مقابل ت��ان گوش دهید. گوش 
دادن، به معنی ش��نیدن نمی باش��د. براي گوش دادن، آگاهانه و با 
توجه و بدون این که به کار دیگری مش��غول باش��ید، به سخنان 

مخاطب خود گوش دهید؛
 درباره مس�ایل مش�ترك صحبت کنید: وقتی با دیگران 
ارتباط برقرار می کنید، سعی کنید که صحبت های شما شفاف و 
روش��ن باش��د و در عین حال، تاش کنید که در باره مس��ایل و 
احساس��ات مشترك صحبت کنید تا به نقاط اشتراك و تشابهات 

دست یابید؛
 سخن طرف مقابل را قطع نکنید: بی جهت سخن گوینده 
را قطع نکنید. برای پاسخ دادن منتظر تمام شدن مطلب مخاطب 

باشید؛
 به دیگران هم اجازه صحبت ک�ردن بدهید: در برقراري 
ارتباط با سایرین، باید بکوشید صحبت دو طرفه باشد و به عبارت 
دیگ��ر نوبت را در رد و بدل ک��ردن صحبت رعایت کنید تا حس 

خوشایندی برای پایه ریزی یک ارتباط مستحکم فراهم گردد؛

 از س�ؤال اس�تفاده کنید: با مطرح کردن سؤاالت واضح در 
صحبت هاي تان، به مخاطب خود انگیزه تداوم این ارتباط و فرصت 

دادن پاسخ مورد نظر را بدهید.
 

مهارت های سازگاری با دیگران 
در این بخش چند روش برای پایداري رابطه ایجاد شده با دیگران 
و افزایش س��ازگاری دانش آموزان با سایرین مطرح می شود. سعي 

کنید که این مطالب را به دانش آموزان بیاموزید: 
 واژه های مؤدبانه به کار برید: سعی کنید از کلمات مناسب 

در زمان مناسب استفاده کنید؛
 هم دلی و همکاری داش�ته باشید: در انجام کارهای دسته 
جمعی با دیگران همکاری نمایید. همکاری احس��اس هم دلی و 
نزدیک��ی بین افراد به وجود می آورد. س��عی کنید عقاید، باورها و 
احساسات دیگران را درك کنید )هم دلی( تا دیگران هم شما را با 

تمام ویژگی ها و خصلت هایي که دارید، بپذیرند؛
 پایبند اصول مش�خص باش�ید: در ارتباط تان با دیگران از 

اصول و قواعد مشخص پیروی کنید؛
 به دیگران کمک کنید: در انجام کارهای مفید به دیگران یاری 
برسانید و اطمینان داشته باشید که مؤثر بوده و جبران خواهد شد.

مهارت های ابراز وجود 
در ی��ک ارتباط مؤثر س��الم دانش آموزان باید بتوانن��د ابراز وجود 

نمایند. منظور از ابراز وجود این است که بتوانند:
 تقاضاهای نامعقول را رد کنند؛

 احساسات مثبت دیگران را جلب نمایند؛
 درخواست هاي خود را مطرح کنند؛

 گفتگوها را شروع، ادامه و خاتمه دهند؛
در واقع ابراز وجود رفتاری اس��ت که دانش آموزان را قادر می سازد 
منافع خود را تش��خیص دهند و براس��اس آن عمل نمایند. بدون 
اضطراب جدی، بر حق خود پافش��اری کنند و احساس��ات واقعی 
خود را صادقانه بیان نمایند و با در نظر گرفتن حقوق دیگران)بدون 

پایمال کردن حقوق دیگران( حق خود را مطالبه کرده و بگیرند.

چگونه بگویيم »نه«؟
به دانش آموزان خود بگویید: »همه ش��ما روزي به دنیا آمده اید، 
به تدریج رش��د کرده اید و با حمای��ت والدین یا دیگر افراد بزرگ 
ش��ده اید. همه شما زماني را به یاد مي آورید که براي دستیابي به 
نیازهاي خ��ود، به دیگران متکي بوده اید. اما اکنون ش��ما تکامل 
یافته ای��د و به تدریج تمام این وظایف را به عهده گرفته اید. ش��ما 
عاقل و بالغ هستید و اکنون این شما هستید که باید نیازهاي تان 

را برآورده س��ازید و تصمیمات جدي بگیرید. شما دوستان تان را 
انتخاب مي کنید و در بسیاري از موارد تنها تصمیم گیرنده هستید 
بنابراین چون ش��ما مس��وول مراقبت از خودتان ش��ده اید، شما 
مسوول هس��تید که در مواقع مورد نیاز بگویید »نه«. مواردي به 
وجود مي آید که دیگران )دوستان و آشنایان( شما را به همراهي در 
مصرف مواد تشویق و دعوت مي کنند و این مسوولیت شماست که 
در برابر فشار پیشنهادهاي نادرست مقاومت کنید و تسلیم نشوید«. 
تأکی��د ب��ر این نکته الزم اس��ت ک��ه »در بس��یاري از موارد، 
مصرف مواد به دنبال گرفتار ش��دن اف��راد در قبول تعارفات و 
خواهش هاي نادرست دیگران است«. توانایي مناسب و مهارت 
الزم براي مواجهه با این ش��رایط، آن اس��ت که ش��ما بتوانید 
بدون درگیرش��دن، با ارایه استدالل هاي منطقي و روشن و نیز 
رفتارهاي اصاحي و تکمیلي در زمینه امتناع، از خود پایداري 

نشان دهید.
در ادامه براي این که دانش آموزان بتوانند به سهولت با چنین شرایطي 
رو به رو ش��وند، مراحل گفتن »نه« به مصرف مواد را ذکر کنید. با 
تمری��ن و ایفاي نقش، دانش آموزان مي توانند مهارت خود را در این 

زمینه افزایش دهند.براي این کار مطالب زیر را به آنها بیاموزید:
 ش�رایط را درك کنید: متوجه باشید که چه اتفاقي در حال 
رخ دادن اس��ت. فردي از ش��ما مي خواهد که مواد مصرف کنید، 

تشخیص دهید که این وضعیت جدي است؛
 در ذهن ت�ان دالیل خود براي »نه« گفتن را مرور کنید: 
»مصرف مواد غیرقانوني است، به مغز و بدن شما ضرر مي رساند و 

در نهایت شما را گرفتار مي کند«؛
 بگویید » نه«: نه گفتن ش��ما در موقعیت صحیح نش��ان دهنده 
قدرت شماست. ممکن است همه مثل شما جرأت آن را نداشته باشند؛ 
 پیشنهاد دیگري بدهید: اگر طرف مقابل دوست شماست و 
مي خواهید دوستي تان را با او ادامه دهید پیشنهادات دیگري براي 
گذراندن وقت ارایه دهید. رفتن به سینما، پارك و یا باشگاه ورزشي 
پیشنهادهای مناسبي هستند. اگر طرف مقابل به »نه« گفتن شما 

احترام نمي گذارد، دوست شما نیست؛ 
 از آن محل بروید: اگر فرد مقابل به پاسخ منفي شما احترام 
نمي گذارد و اصرار مي کند، آنجا را ترك کنید. در واقع، بدانید گاهي 

دوستاني وجود دارند که باید آنها را کنار بگذارید. 
یک حالت دیگر که ممکن اس��ت با آن مواجه شوید، این است 
که افرادي که نقش مهمي در زندگي ش��ما دارند، مواد مصرف 
مي کنند. متوجه باشید که مصرف مواد توسط آنها اشتباه شما 
نیس��ت. شما مس��وول اعمال و انتخاب هاي خودتان هستید و 
دیگران مسوول کار خودشان هستند.پس در مقابل دعوت های 

خطرناك آنها برای مصرف مواد قاطعانه »نه« بگویید.

نکته های 
طالیی

یک��ی دیگر از حیطه هایی که مه��ارت دانش آموزان در آن 
براي برقراری ارتباط اهمیت دارد، دوست یابی است. برای 
این که دانش آموزان دوستان مناسب پیدا کنند، الزم است 
در انتخاب دوس��تان خود نیز دقت کنند. مطالب زیر را به 

دانش آموزان بیاموزید:
 به ظاهر خود اهمیت دهید: ظاهر آراسته، تمیز و مرتب 
باعث ترغیب دیگران در برقراری ارتباط با شما خواهد شد 

و موجب مي شود که بهتر پذیرفته شوید؛
 لبخن��د را فراموش نکنید: لبخند زدن روش��ی کم هزینه 
و پرس��ود برای جلب نظر دیگران اس��ت. لبخند شما باعث 
می گردد که دیگران نیز با شما به راحتی ارتباط برقرار کنند؛

 پیش��قدم شوید: س��عي کنید در ایجاد رابطه دوستانه با 
فرد مناسب، شما شروع کننده باشید؛

 محبت خود را اظه��ار نمایید: بیان جمات محبت آمیز 
و انتقال حس مثبت ش��ما به دیگ��ران در ایجاد و تحکیم  

روابط نقش دارد.
 در انتخاب دوست دقت کنید: برخی از افراد نامناسب، خود 

را مناسب جلوه داده و زمینه های انحراف را ایجاد می کنند.

 پیدا کردن دوستان مناسب وهمدل یکی از مهارت هایی است که 
نوجوانان را به برقراری ارتباط سالم هدایت می کند

معجزه رفاقت



شماره صفحه مطالبی که عالقمندید 
بیشتر دنبال کنید از طریق پیامک
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وقتی صحبت از ارتقای س�المت روان دانش آموزان دبیرس�تانی برای پیش�گیری از اعتیاد می شود تنها 
حمای�ت از دانش آم�وز مبتال به یک اختالل روانی یا در معرض خطر مطرح نیس�ت، بلکه باید به بهبود و 
رشد توان مثبت همه دانش آموزان کمک نمود. در واقع باید با ترغیب و توانمندسازي همه دانش آموزان 
در ه�ر مرحله زماني، تعداد و نس�بت دانش آموزان دچار درك نادرس�ت از اعتی�اد را کاهش داده و نیز 

تع�داد دانش آم�وزان برخ�وردار از ی�ک زندگ�ی ع�اری از اعتی�اد را افزای�ش داد. 

پیش�گیری و کنترل موثر اعتیاد، نیازمند ارزش�یابي مداوم وضعیت س�المت روانی دانش آموزان 
دبیرس�تانی با معیارها و ش�اخص هاي مش�خص اس�ت. به ش�کلي اختصاصي تر مي ت�وان گفت که 
دانش آم�وزان و ی�ا گروه ه�اي دانش آم�وزی ک�ه رفت�اري مثبت داش�ته و از س�المت رواني نیز 
برخوردار هس�تند داراي صالحیت های مش�خص و مش�ترکي که در زیر به آنها اشاره شده است، 

مي باش�ند. 

روان سالم، جامعه سالم

سطح فردي
الف(با خود:

 خویشتن پذیري: دانش آموزان خویشتن پذیر 
با خویش��تن خویش راحت هستند به این معني که الزاماً همیشه 
از خود و کارش��ان راضي نبوده و درنتیجه مغرور نیس��تند و خود 
را غیرقابل انتقاد نمي دانن��د ولي به ارزش هاي خود باور دارند و در 

مجموع فکر مي کنند که درست کار مي کنند.
 عزت نفس: دانش آموزاني که عزت نفس دارند تصور مي کنند 
که زندگي آنها ارزشمند بوده و ارزش آن را دارند که خود را دوست 
داش��ته باشند و به خود احترام گذارند و دیگران نیز به آنها احترام 

گذاشته و دوست شان داشته  باشند.
 واقع گرایي: دانش آموزان واقع گرا، درك منطقي صحیحي از 
محیط اطراف، توانایي ها و محدودیت  هاي خود دارند که روانشناسان 

آن را واقعیت آزمایي خوب نامیده اند.
 خودکارآمدي: داشتن این کیفیت به دانش آموز توانایي مراقبت 
و اداره کارهاي جاري زندگي و برخورد با مشکات تازه را مي دهد. 
چنین دانش آموزانی به توانایي و برنامه ریزي خود در حدي منطقي 

ایمان دارند. 
 خودگرداني هیجان�ات: دانش آموزانی که داراي این کیفیت 
هستند نه تنها قادر به انجام وظایف و رویارویی با مشکات روزانه 
هستند بلکه مي توانند فرایندهاي رواني درون خود مثل هیجانات 
ش��دید، ترس، عدم اطمینان و درگیری های بین فردي را نیز اداره 
کنند. هجوم احساسات قوي از سوی خود و دیگران نمي تواند آنها 

را از میدان به در کند.
ب( با دیگران: دانش آموزانی که از س��طح باالیي از سامت رواني 
و رفتاري برخوردار هستند مي توانند رابطه مستمر رضایت بخشي 
با دیگران داش��ته باش��ند. آنها مي توانند به دیگران اطمینان کرده 
و اطمینان و احترام دیگران را نس��بت ب��ه خود برانگیزند. چنین 
دانش آموزانی دیگران را فریب نداده و به آنها آزار نمي رس��انند و از 
سوي دیگر، این رفتار را از دیگران نیز انتظار ندارند. آنها قادرند که 
نس��بت به نزدیکان خود، اعم از فامیل و یا دوست، عشق ورزیده و 

صادقانه از آنها حمایت کرده و رفاه آنها را مقدم بر خود بدانند.
ج( زندگ�ي مولّد: مس��وولیت های روزانه زندگي در طول عمر 
دست خوش تغییرات زیادي مي گردد. وجود حداکثر وابستگي 

در دوران نوزادي و ناتواني هاي ش��دید، یک هنجار است، ولي از 
کساني که توانایي بیشتري براي کار کردن دارند قبول مسوولیت، 
اجراي وظایف و فعالیت اجتماع��ي انتظار مي رود. گاهي  اوقات 
باید در شرایط و تقاضاها بر حسب محدودیت  توانایي هاي فردي 
تغییراتي داده شود. به این معني که به منظور افزایش توانایي هاي 
شخصي براي غلبه بر جریانات منفي و تکمیل نیاز هاي زندگي، 
الزم اس��ت که از آموزش، مه��ارت آموزی، آمادگي براي والدی، 
بهبود خودکارآمدي و غیره اس��تفاده شود. دانش آموزاني که از 
س��امت رواني مناسبي برخوردار هس��تند مسوولیت هاي خود 
را پذیرفته و اجرا مي کنند و اغلب نیز دس��ت آوردهاي بیشتري 
خواهند داشت. آنها فکر کرده و با توجه به واقعیات موجود، بدون 
آن که ترس بر آنها غلبه کرده و یا انتظارات غیرمنطقي داش��ته 
باش��ند، برنامه ریزي مي کنند. چنین دانش آموزانی از تجارب و 
چالش هاي جدید استقبال کرده و براي حل مشکات اطرافیان 
و جامعه خود کوش��ا هس��تند. این کیفیت سامت مثبت رواني 
فردي مي تواند به س��ایر دانش آموزان، جمع دوستان و اجتماع 

نیز گسترش یابد. 

سطح خانوادگي
نف�س،  ع�زت  خویش�تن پذیري،  ال�ف( 
واقع گرایي، کارآمدي: آیا تمام دانش آموزان 
خ��ود را عضوی از یک خانواده دانس��ته و خانواده آنها را قبول 
دارد؟ آی��ا اعضاي خان��واده نیز مي توانن��د در زمینه نکاتي که 
رضایت بخش نیس��ت بحث کنند؟ آیا اعض��اي خانواده داراي 
دیدگاه مراقبت   از خود هس��تند؟ آی��ا اعضاي خانواده در اغلب 
اوقات خالق شادي و نشاط بوده و از یکدیگر حمایت مي کنند؟ 
ب( رضایت مس�تمر، اعتماد و وجود روابط دلسوزانه: آیا 
دانش آموز و خانواده او در برقراري رابطه با دیگر افراد خارج از 
خانواده)همساالن، همسایگان، اولیاي مدارس( مشکلي ندارند؟ 
آیا آنها دوستان نزدیکي که آنها را با سایر اعضای جامعه مرتبط 
کنن��د، دارند؟ آیا در جامعه درگیري هایي وجود دارد که منجر 
به عدم دوستي و یا تنفر آنها از دیگر دانش آموزان، خانواده ها و 
یا گروه ها ش��ده و یا از کساني که فکر مي کنند مورد تنفرشان 

هستند، ترس داشته باشند؟
ج( س�ازگاري با مس�وولیت هاي زندگي و مولّد بودن: آیا 
دانش آموز و خانواده او مي توانند از خود مراقبت کرده و نیاز هاي 
خ��ود را برآورده کنند؟ آیا افراد بالغ خانواده قادر به تامین غذا، 
مسکن، مراقبت و حفاظت از اعضاي خود مي باشند؟ آیا اعضاي 
بزرگ ت��ر خانواده قادر به تامین یک محیط احساس��ي س��الم و 
عاری از مصرف مواد مي باش��ند؟ آیا آنها به  کودکان خود شیوه 
گذران یک زندگي س��الم و عاری از اعتیاد را مي آموزند و از آنها 
مي خواهند که چنین ش��یوه اي از زندگي را ادامه دهند؟ آیا آنها 
استعداد هاي فرزندان خود را پرورش مي دهند و کمکی به بلوغ 
آن��ان مي کنند؟ آیا آنها فرزندان خود را براي احترام گذاش��تن 
و کم��ک کردن به دیگران آموزش مي دهن��د؟ آیا خانواده براي 

کارهاي خود از قبل برنامه ریزي مي کند؟

سطح اجتماعي
نف�س،  ع�زت  خویش�تن پذیري،  ال�ف( 
کارآمدي: آیا گروه همس��ال او به ارزشمندي 
هدف ه��اي خود ب��اور دارد؟ آیا گروه همس��ال اعضای خود را 
قب��ول دارد؟ آیا آنها گونا گوني کامل اعضای خود را پذیرفته و 
وج��ود نیازها، کیفیت ها و اس��تعدادهاي گوناگون آنها را قبول 
دارند؟ آیا آنها همکاري پیوسته اي با یکدیگر دارند؟ آیا آنها در 

زمینه ادراکات و محیط زیست خود، واقع گرا هستند؟
ب( روابط با گروه هاي دیگر: آیا گروه همسال روابط متقابل 
مفید و سازنده با دانش آموزان و گروه های خارج از خود دارد؟ 
آیا در ارتق��اي ارزش هاي اخاقي مثب��ت و احترام به دیگران 

کوشا است؟
ج( مولّد و مس�وول: آیا گروه همس��ال مسوول، مولّد و قابل 
انعطاف است؟ آیا براي رفاه همگان برنامه ریزي قبلي دارد؟ آیا 

مي تواند نیاز هاي جمعي خود را برآورده کند؟
گام بع��دي براي توس��عه زندگی ع��اری از اعتیاد در کش��ور، 
آموزش و توانمندس��ازی دانش آموزان دبیرس��تانی برای اتخاذ 
رفتاري اس��ت که به پیش��گیري از اعتیاد و بهبود س��امت و 
ایمن��ي در دوران نوجوانی و در نتیجه در باقیمانده دوران های 

زندگی مي انجامد.

ارتقای سالمت رواني دانش آموزان یکی از معیارهای مهم در 
پیشگیری از اعتیاد نوجوانان است

انس��ان در منظر دین اس��ام کرامت دارد و لذا اس��ام، در مورد هر آنچه که سامت انسان را به خطر اندازد، دیدگاه 
ش��فافی دارد. قرآن مجید در آیه 195 از س��وره مبارکه بقره می فرماید: »خود را با دست خویش به مهلکه و خطر در 

نیفکنید«. 
پیامبر اکرم )ص( نیز در احادیث متعددی مواد مخدر عصر خود را پلید دانسته و بر دوری از مصرف آنها تاکید فرموده اند:

 »به یهود و نصاری سام کنید، ولی به کسی که استعمال بنگ )حشیش( مي کند، سام ننمایید«. 
 »کسی که استعمال بنگ نماید گویا 70 بار کعبه را منهدم کرده است و گویا 70 فرشته مقرب را کشته است و مانند 

کسی است که 70 پیامبر مرسل را شهید نموده است و او دور از رحمت خداوند است«.

اعتیاد از دیدگاه شرع مقدس اسالم

خود را در مهلکه نیفکنید
بیشتر بدانیم


