گاهنامه داخلی
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زیر نظر شورای سیاستگذاری
کمیته علمی راهبردی پیشگیری از اعتیاد

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش

ویژه مدیران ،دبیران و مشاوران دبیرستانهای کشور

1389

اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با
مواد مخدر

شما این مسئله را اتفاقی ندانید که من باب اتفاق ،یک دستهای هروئین فروش شدند و یک دستهای هم مبتال شدند.
این هم یک مسئلهای است که ما داریم ضربهاش را از همین قدرتهای بزرگ میخوریم .توطئه است - .حضرت امام خمینی (ره)
امروزهشبکهعظیممردم نسبتبهآموزشوپروزشاحساستکلیف
میکنند و اهمیت زیادی برای تعلیم و تربیت صحیح فرزندشان قائل
هستند - .دکترحاجیبابایی ،وزیر محترم آموزش و پرورش

پیشـروی در
جادهآموزش فعال

بهرهگیری از مباحث نوین علمی ،اصالح روشهای سنتی و انجام
اقدامات اساسی در عرصه کاهش تقاضا و پیشگیری از اعتیاد از ضروریات
میباشد - .مهندس مصطفی محمدنجار ،وزیر محترم کشور و دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر

با هدف پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان
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سرمقاله

حمله به استراتژیهای
سیستم هوشمند اعتیاد
به عنوان یک ضرورت

موض��وع م��واد مخ��در و روانگردانه��ا ب��ه عنوان
عام��ل تهدیدکننده جامعه بش��ری ه��ر روز از ابعاد
پیچیدهت��ری برخوردار میگردد .بدون ش��ک مقابله
ب��ا این اژدهای چندس��ر ،نیازمند سیاس��تگذاری و
برنامهریزی مناس��ب و مستمر میباش��د .با توجه به
وج��ود حداق��ل  10میلیون نفر قاچاقچی در س��طح
جهان ،ش��اید ضربه زدن به این دش��من پیچیده به
راحتی امکانپذیر نباش��د.
بر این اس��اس به جای حمله به دش��من ،ضربه زدن
به اس��تراتژیهای این سیستم از جمله مواردی است
ک��ه میتواند 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��انهای ،تقویت
همکاریهای بین بخش��ی ،تهیه برنامه اقدام و اجرا،
اتخاذ اس��تراتژیهای تلفیقی (ش��امل اطالعرسانی و
آگاهس��ازی ،آموزش مهارتهای زندگی ،فعالیتهای
جایگزین ورزش��ی و هنری ،تابآوری ،ارائه خدمات
مش��اورهای ،آموزش فرزندپروری و ارائه مدل زندگی
در عص��ر پیچی��ده هزاره س��وم) ،س��رعت عمل در
برنامهها ،ارض��ای نیازهای عاطفی ،تفریحی ،معنوی،
دینی ،ش��خصیتی ،هویتطلبی ،شادی طلبی ،اعتماد
ب��ه نفس و آماده ک��ردن نوجوانان ب��رای مواجهه با
مش��کالت عصر حاضر و داش��تن ق��درت تحلیل ،از
جمله مواردی اس��ت که میتواند ضرباتی کارساز به
اس��تراتژیهای سیس��تم اعتیاد وارد نماید.
بر ای��ن اس��اس امید م��یرود 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
روانگردانها سهیم باشند.

فتاوی مراجع محترم تقلید
در مذمت اعتیاد به مواد مخدر

هرچیزمضر
برای بدنحرام است
اعتیاد به عنوان یک سوءرفتار که ریشه بسیاری از ناهنجاریهای فردی و اجتماعی محسوب میشود ،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 میگردد :

آیتاهلل العظمی امام خمینی،
رهبر فقید انقالب اسالمی (ره):
«استعمال و مصرف مواد مخدر و هر نوع مواد اعتیادآور از نظر
شرع مقدس جایز نميباشد».
آیتاهللالعظمیخامنهای،
مقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی):
«حکم سيگار کش��يدن تابع ميزان ضرر آن است اگر داراى
ضرر قابل مالحظهاى باش��د يا موجب اذيّت و آزار ديگران گردد،
جايز نيست».
آیتاهللالعظمی فاضل لنکرانی (ره):
«از بعد انسانیت اگر مساله اعتیاد را بررسی كنیم فینفسه
باید بگوییم انسان نمیتواند با مواد مخدر ارتباط داشته باشد،
برای اینكه مس��تلزم خروج از انسانیت است .چیزی كه اثرش این
است كه انسان را از بعد انسانیت محروم میكند ،نمیتواند در شرع
اسالم مجوزی داشته باشد لذا خیلی روشن است اعتیاد به تریاك
و هروئین شرعاً جایز نیست و حتی اگر كسی از حاال شروع كند و
احتمال بدهد كه این شروع به دنبالش مساله اعتیاد باشد به هیچ
وجه جایز نیست و دركل مصرف مواد مخدر اگر به منظور اعتیاد یا
زمینهای برای آن باشد جائز نیست».
آیتاهللالعظمیبهجت(ره):
«اعتیاد به مواد مخدر حرام اس��ت ،مضر و مرضآور است.

خبر اول

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».
آیتاهلل العظمی نوری همدانی:
«آدمی كه بدن سالم ندارد ،عقل سالم هم ندارد ،فكر ندارد،
فك��ر و عقل صحیح ،اقتصاد صحیح و فرهنگ صحیح همه و
همه ،سالمت بدن و نشاط را الزم دارد و اعتیاد اینها را از فرد سلب
میكند .در قرآن كریم آمده ،هر چیزی كه برای بدن مضر باش��د
حرام است و مواد مخدر برای بدن مضر است».
آیتاهلل العظمی مكارم شیرازی:
«بدون شك استعمال مواد مخدر یكی از محرمات است كه
ادله مختلف شرعیه بر حرمت قطعی آن داللت دارد و بر همه
مسلمانان واجب است كه از این مواد پلید پرهیز و اجتناب كنند و
فرزندان و بستگان و آش��نایان خود را از آنها شدیدا ً بر حذر دارند.
حكم اسالم در این جا بسیار واضح است مواد مخدر به هر شكل 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 تکاندهنده از مرگ و میر ناشی از سیگار
و بیماریهای 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».

برنامهریزی برای رفع چالشهای موجود
در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد

صرامی ،مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری،
حمید ّ
اع�لام کرد« :ب��رای مقابله با تهدیدهای ن��رم در زمینههای اجتماع��ی و فرهنگی نیازمند
بازبین��ی تالشها ،نقش��هبرداری از راههای رفته ،شناس��ایی راههای نرفت��ه و آیندهنگری
هس��تیم ».وی ضمن آسیبشناس��ی روند مبارزه ب��ا مواد مخدر ،برخ��ی از نقاط ضعف و
چالشهای 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 برنامههای اجرایی برخی از دس��تگاهها ،فقدان
س��اختار مناسب پیش��گیری در سطح دس��تگاههای س��تادی و ملی ،کمبود نیروی انسانی
متخصص و کارش��ناس در دس��تگاهها ،ضعف دانش و پش��توانههای علم��ی ،کمبود بودجه،
ضعف تعامالت بین بخش��ی و فرابخشی در دستگاهها ،پوشش محدود برنامههای پیشگیری
در مدارس ،دانش��گاهها ،خانوادهها ،محلهها و محیطه��ای کاری ،عدم بهرهگیری از ظرفیت
باورهای دینی در امر پیش��گیری ،تعداد محدود س��ازمانهای مردمنهاد تخصصی و فعال در
امر پیشگیری ،دیربازده بودن مداخالت پیشگیرانه ،ضعف نظام رصد و آیندهشناسی وضعیت
مصرف مواد در کشور ،عدم تداوم و استمرار فعالیتهای پیشگیری بهویژه در رسانهها و عدم

مداخله موثر مراکز علمی و متخصصان امور اجتماعی از جمله مواردی اس��ت که باید مورد
توجه دس��تگاههای فرهنگی و آموزش��ی کش��ور قرار گیرد».
وی گفت« :ارکان مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها در کش��ور جمهوری اس�لامی 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 زیانکاهی (برای ارائه خدمات ب��ه معتادان پرخطر اعم از ارائه
س��رنگ و لوازم استریل و  )...و پیشگیری اولیه از اعتیاد برای مصونسازی  70میلیون نفر
افراد س��الم و در معرض خطر جامعه میباش��د».
صرامی افزود« :براساس برنامهریزیهای صورت پذیرفته ،رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد
ّ
با ش��روع برنامه چهارم توس��عه (سال  )1384بهعنوان اولویت اول س��تاد مبارزه با مخدر
کش��ور ق��رار گرفته و برای رفع موانع و چالشهای یادش��ده ،برنامهه��ای قابل توجهی در
دس��ت اجرا میباشد .بدون ش��ک همکاران عزیز آمورش و پرورش در سطح مدارس نقش
بس��زایی در واکسیناسیون اجتماعی حدود  14میلیون نفر دانشآموز داشته و امید میرود
برای احیای نفوس انسانها همانند گذشته گامهای اساسی برداشته شود».
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آموزش هدفمند زندگی عاری از اعتیاد ،نیازمند ایجاد ارتباطی
چندسویه بین اولیای دبیرستان ،دانشآموزان و والدین آنهاست

تنها اطالعات،کافی نیست

آم�وزش زندگ�ي ع�اري از اعتی�اد ب�ه
دانشآموزان دبیرس�تانی ،ب�ه جای آنکه
تنه�ا فرآین�دی ب�رای انتق�ال برخ�ی از
اطالع�ات در زمینه س�یگار و م�واد مخدر
و روانگردانه�ا ب�ه آنه�ا باش�د ،بای�د به
عنوان یک فرآیند ارتباطی چندسویه بین
اولياي دبیرس�تان ،دانشآموزان 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 بهگونهای ارایه ش�ود که مناسب و قابل
فهم باشد.
اطالعات زندگي ع�اري از اعتیاد باید زمانی
در اختی�ار دانشآم�وزان دبیرس�تانی قرار

در آموزش زندگي عاري از اعتیاد س��عی بر آن اس��ت تا دانش و
آگاهی دانشآموزان دبیرستانی در مورد شرایط زمينهساز اعتیاد
و روشه��ای پیش��گیری از آن افزایش یابد .آن دس��ته از اولياي
دبیرس��تانی که آموزش زندگي عاري از اعتیاد را تنها مترادف با
ارایه اطالعات به دانشآموزان میدانند ،ممکن اس��ت با مشاهده
نتایج دور از انتظار ،مأیوس و ناامید ش��وند .یکی از دالیل چنین
شکس��تی ،ناتوانی اولياي دبیرستان در ارزیابی روشهای مناسب
آموزش برای دانشآموزان است.
سه نوع طبقهبندی 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 دانشآموزان دبیرس��تانی قابل استفاده است .اولياي دبیرستان

یک نکته

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
دانشآموزان در زمین�ه اعتیاد بوده و عالوه
بر آن احساس�ات ،باوره�ا ،انگیزه و آمادگی
آنها برای یادگیری را مورد توجه قرار دهند.

قب��ل از آغاز آموزش دانشآموزان بای��د دریابند که توجه خود را
معطوف به کدام یک از این اهداف کنند.
ح��وزه «ادراکی» ،مربوط به دانش و آگاهی دانشآموزان در مورد
یک موضوع خاص نظير عوارض زودرس استعمال دخانيات است.
اما اگر دبیری قصد داش��ته باش��د دانشآموزان را قادر سازد تا در
برابر تعارف به مصرف سيگار نیز مقاومت كنند ،آنگاه اطالع رسانی
در مورد اين عوارض سیگار به تنهایی کافی نیست .دانشآموزان
نی��از دارند تا مهارتهای عملي «نه گفتن» را نیز یاد بگیرند .این
مهارتها شامل حوزه «روانی حرکتی» است.
گوش دادن و خواندن مطالبی در مورد نحوه «نه گفتن» هیچگاه
ش��بیه به انجام عملی این روش نیست .اگر در این مثال آموزش
مهارتهای عملي بدون انتقال دانش و آگاهی صورت گیرد ،امکان

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

نیازدانشآموزانرابشناسیم

رابط��ه بین آموزش و یادگی��ری یک رابطه متقابل و تعاملی
است .در این جا ،واژه فرآیند را میتوان معادل« :مجموعهای
از فعالیتهای اصولی در راستای یک هدف» دانست .هدف
آموزش همیشه انتقال اطالعات از یک فرد به فردی دیگر
اس��ت با این امید که ،ف��رد مورد نظر از اطالعات دریافتی
به طرز مناس��بی اس��تفاده ک��رده و آنها را ب��ا دیگران به
اشتراک بگذارد .هدف از آموزش زندگي عاري از اعتیاد در
دبیرس��تان نیز این است که دانشآموزان بتوانند اطالعات
دریافت��ی را ،در رفتارهای روزم��ره خود به کار برند و بهاین
ترتیب موجب تحقق نتایج پیشگیرانة مورد نظر شوند.
وظایف مدرسان ،که در این مورد اولياي دبیرستانها هستند،

عبارت اس��ت از« :شناس��ایی نیازهای فردی دانشآم��وزان ،ارایه
اطالعات الزم بر مبنای این نیازها ،تعیین اهداف واقعی و مناسب
برای دانشآموزان و ارزیابی دقیق نتایج حاصل از آموزش».
آم��وزش موثر زندگي عاري از اعتیاد در دبیرس��تانها نیازمند
انتقال مهارتهای حل مشکل به فراگیران است .همانگونه که
یک آنتیبیوتیک مش��ابه برای تمام بیماریها تجویز نمیشود،
تحقیقات نش��ان داده که نمیتوان یک روش واحد را به عنوان
بهترین روش پیش��گیرانه برای همه افراد انتخاب نمود .تمامی
گروهه��ای دانشآموزان نی��ز نمیتوانند با یک برنامه آموزش��ی
مشخص و واحد همراهي کنند بنابراین یک روش پیشگیرانه واحد
بدون جمعآوری اطالعات و رس��یدن به تش��خیص مناسب برای

تحقق اهداف برنامه کاهش مییابد .از س��وی دیگر آموزش نحوه
«نه گفتن» به دانشآموزان دبیرستانی بدون مطلع ساختن آنها در
مورد اهداف و لزوم این اقدام ،ممکن است نتایج مطلوبی بههمراه
نداشته باشد .در اینجا آموزشهای «ادراکی» و «روانی حرکتی»
در کنار یکدیگر فعالیت میکنند.
برای رسیدن به هدف مطلوب در آموزش زندگي عاري از اعتیاد،
جنبه «عاطفی» نیز اهمیت باالیی دارد .جنبه عاطفی مربوط به
رفتار دانشآموزان است .ممکن اس��ت افراد دانش و مهارتهای
الزم برای انجام یک رفتار را داشته باشند ولی بهدلیل واکنش به
ش��رایط موجود و يا فشار همساالن ،تمایل و انگیزه چندانی برای
انجام رفتار مذکور نداشته باشند .اگر دانشآموزي دانش و مهارت
الزم برای «نه گفتن» را کس��ب کرده باش��د ول��ی این فرآیند را
چندان خوشایند و مطلوب نداند ،آنگاه به نظر میرسد در اجرای
مستقل این فرآیند در بين همساالن خود به نتایج مطلوبی نرسد.
اگرچه به نظر میرسد شناسایی جنبه عاطفی به نسبت دو جنبه
دیگر کاری دشوارتر است ،ولی تأثیر فراوان و بسزایی در موفقیت
آموزش زندگي عاري از سوءمصرف مواد دارد.
رابطه مش��خصی بین تمامی  3نوع اهداف آموزشی برای آموزش
دانشآموزان دبیرستانی وجود دارد .جنبه ادراکی عالوه بر داللت
بر یادآوری و بازشناسی اطالعات ارایه شده ،به فهم مطالب آموخته
ش��ده نیز مربوط است .اگر دانشآموزان دبیرستانی توانایی درک
معن��ای حقایق زندگي عاري از اعتیاد را نداش��ته باش��ند ،نحوه
استفاده از آنها را ندانند و متوجه مهم بودن آنها نشوند ،آنگاه به
نظر میرس��د یادآوری و بازشناسی این حقایق نفع چندانی برای
آنها نداش��ته باش��د .قبل از آنکه دانشآموزان بتوانند این کار را
انجام دهند در ابتدا باید اطالعات الزم را دریافت کرده و اساس��ا
تمایلی برای شنیدن مطالب ارایه شده داشته باشند.
مرحله فراتر از فهم و درک ،توانایی دانشآموزان برای بهکار بردن
دانش و مهارتی اس��ت که یاد گرفته اند .دانشآموزان دبیرستانی
باید با درک 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 محیطهای جدید به کار برده و آگاهی و رفتار خود را
با یکدیگر سازگار نمایند .آنها همچنین باید بتوانند رفتار آموخته
شده را بهصورت عملی اجرا کنند.
با این وجود ش��ایان ذکر اس��ت که فهم و توانای��ی به کارگیری
دانش و مهارتهای موجود ،بخشهایی مس��اوی در امر آموزش
هستند .جنبه عاطفی یا توانایی و انگیزه دانشآموزان 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 دانشآموزان برای کسب دانش و مهارتهايي
اس��ت كه بتوانند آنها را در رفتارشان وارد کنند .چنین برنامهای
باید با سیستم ارزشی دانشآموزان سازگار بوده و آنها را قادر سازد
آموختههایشان را در فعالیتهای روزمره خود وارد کنند .به نظر
میرسد تحقق چنین تأثیری ،در واقع بزرگترین چالش در آموزش
زندگي عاري از اعتیاد در دبیرس��تان است .البته در کنار اقدامات
فوق آگاهسازی والدین نیز نقش بهسزایی در موفقیت برنامهها دارد
که به صورت مجزا به آن پرداخته خواهد شد.

همه دانشآموزان دبیرستانی تجویز نمیشود .برنامه آموزش
زندگي عاري از اعتیاد در دبیرستانها برای اثربخشی بیشتر
نیازمند جم��عآوری اطالع��ات ،ارزیابی صحی��ح موقعیت
ش��خصي دانشآموزان و نیازهای آموزشی آنهاست .اجرای
چنی��ن برنامه ای ب��دون برخورداری از راهکاری منس��جم
و س��ازمانیافته ،فرآیندی بیتأثیر و وقتگیر اس��ت .برای
اثربخشی این برنامه ،اولياي دبیرستان باید نسبت به تمامی
لحظات تعلیمپذیر آگاهی داشته ،قادر به شناسایی نیازهای
دانشآموزان باش��ند و بتوانند برنامه آموزش زندگي عاري
از اعتی��اد را ب��ه صورت آگاهانه و س��ازمانیافته اجرا کنند
تا بیش��ترین تأثیر را برای دانشآموزان داش��ته باشد .برای
اینکار باید با شناخت دقیق منطقه ،بررسی کامل وضعیت
بهداش��تی و روانش��ناختی دانشآموز ،شناخت شایعترین
نوع ماده مخدر یا روانگردان مصرفی ،موقعیتها و محلهای
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.
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اجرای موفق برنامههای پیشگیری از اعتیاد،
نیازمند استفاده از شيوههاي آموزش فعال است

پیشـروی در جاده آموزش فعال
آم�وزش فعـــال ،ش�يوههايي فع�ال ميطلبد .برخی از مدرس�ان
ش�يوههاي فع�ال را ،راههاي�ي جه�ت آم�وزش میدانن�د ك�ه براي
دانشآموزان س�رگرم كننده است و به آنها در به خاطر سپردن بهتر
درسهايش�ان كمك ميكند .اما اين تنها بخش�ي از این مفهوم را در
بر ميگيرد.
شيوه فعال منجر به تفكر فعال نيز ميشود كه درك واقعي از مفاهيم
سلامت را ارتق�ا ميدهد ،بهگون�های که مهارتهاي�ي را در طراحي
فعاليته�ا و انتقال پيامهاي سلامت به ديگران ايج�اد ميكند و به
دانشآموزان در دس�تيابي به مهارتهاي زندگي ،تكوين نگرشها و
ثبات ارزشها كمك مينماید.

راه اول

تردی�دی وج�ود ندارد ك�ه چنين ش�يوههاي فعالي ،دبي�ران را در
تالشها و صرف زمانهاي بيش�تر درگير ميس�ازد .اكثر دبيران هم
اكنون در شرايط دشوار به سختي كار ميكنند .هيچ كس از مدارس
و دبي�ران انتظار ندارد كه همواره و از تمام ش�يوههاي پيش�نهادي
اس�تفاده كنند .اما معتقديم كه آزمودن آن ارزشمند است .بسياري
از مدارس�ي كه با رويكــــردهاي جدي�د كار ميكنند دريافتهاند
هنگامي كه دبيران ،دانشآم�وزان و اعضاي جامعه فراميگيرند كه
چگونه با يكديگر در مورد فعاليتهاي ارتقاي سلامت بدين طريق
همكاري كنند ،تدريس س�ادهتر و با مش�اركت بيشتر و نيز سرگرم
كنندهتر خواهد بود.

بحثگروهي

اس��تفاده از ای��ن روش در ايجاد مهارته��اي ارتباطی و
گوش دادن ،حل مس��أله ،تصميم گي��ري و تفكر نقادانه
دانشآم��وزان موث��ر اس��ت .بحثگروه��ی ،از مهمترين
شيوههاي رشد فكري دانشآموزان ميباشد كه به محتواي
آموزش��ي اضافي نياز ندارد و ميتوان��د در كالسهاي پر
جمعيت به كار گرفته شود .گروهها بايد به خوبي طراحي
و سازماندهي شوند تا موثر باشند.
اندازه گروه
گروهه��ا را كوچك ن��گاه داريد تا هر كس بتواند در بحثها
مشاركت كند .پنج تا هفت نفر اندازه مناسبي است .الزم است
نوجوانان جايي بنشينند كه همه بتوانند همديگر را ببينند.
مانند يك ميز گرد يا روي زمين .هر گروه به يك رهبر و يك
گزارشگر نياز دارد.
تنظيم مقررات براي بحث گروهي
يافت��ن راهي كه اج��ازه ندهد يك يا دو نف��ر تمام فكرها و
صحبته��ا را به خ��ود اختصاص دهند مهم اس��ت .گاهي
دانشآموزان پيش از پاسخ دادن ميتوانند دو بـــه دو با هم
بح��ث كنند .اين امر به نوجوانان خجالتي فرصت ميدهد تا
عقايد خود را به نوجوانان شجاعتر ارائه دهند .تنظيم مقررات
گروه توسط شركت كنندگان و پيش از آن كه بحث را شروع
كنند مفيد ميباشد .اگر نوجوانان خودشان به ايجاد مقررات
كمك كرده باشند بسيار بهتر در حفظ آنها خواهند كوشيد.
شفاف نمودن وظايف
اعضاي گروه ممكن اس��ت براي بحث ،مش��كالتي گسترده
(مانند اينكه چگونه ميتوان از همراهي همساالن در رفتارهاي
پر خطر خودداري كرد) يا وظايفي كوچك (مانند فهرس��ت
كردن چهار ش��يوه كه از طريق آنها هركدام از ما ميتوانيم
محل زندگي خود را عاری از مواد سازيم) انتخاب كنند.
چه موق�ع و چگونه از بحثهای گروهی اس�تفاده
ميشود؟
بحثهای گروهی ميتوانند هنگامي كه ما موضوعات زندگی
ع��اری از اعتی��اد را م��رور ميكنيم و يا در ح��ال طراحی و

ارزشيابي ميباشيم برگزار شوند .گاه ممكن است يك بحث
را با پرس��يدن (نوشتن) سه يا چهار سوال مهم آغاز كرد .به
نمونههای زیر توجه کنید:
ش��روع كردن از تجربيات شخصي :داستانهايي در مورد
آنچه براي ش��ما اتفاق افتاده را ب��راي آغاز يك بحث به كار
بگيرید.
به كارگيري تصاوير :از كتابها ،مجالت ،عكسها و غيره
اس��تفاده كنید :مانند يك تصوير از دانشآموزي كه توسط
دانشآموزي دیگر به مصرف س��یگار دعوت ميشود« :تصور
كنيد شما دانشآموز در تصوير هستيد ،چه احساسي داريد؟
چه احساسي نسبت به ساير همكالسيهاي خود كه شاهد
اين دعوت هستند داريد؟»
در مورد اين كه چرا دانشآموز دعوت کننده كه در تصوير
است اين كار را ميكند بحث كنيد .چه كاري ميتوان كرد؟
از عبارتي استفاده كنيد كه با آن موافقت يا مخالفت كنند
و از عقايدشان دفاع كنند.
به خاطر داشته باشيد:
هنگامي كه بحثهای گروهی را براي دانشآموزان بزرگتر
ب��ه كار ميگيريم ،مجبوريم عناوين��ي را انتخاب كنيم كه
به آنه��ا در برقراري ارتباط ،در گوش دادن به نقطه نظرات
مختلف و براي رسیدن به تفكري شفاف كمك كند .عبارتي
مانند« :چگونه ميتوانيم كمك كنيم تا ميزان مصرف سیگار
در مدرسه يا كالس ما كمتر شود؟» ،بحث جالبي را به پيش
خـــواهد برد .عبارتي مانند «چرا تنبیه الزم است؟» ممكن
است چنين نباشد.

راه دوم

مطالعه

مطالعه ،مهارتهاي عملكردي ،مشاهده و نيز تفكر
منطقي دانشآموزان را رشد ميدهد.
م��ا هنگام��ي از مطالعه اس��تفاده ميكني��م كه به
دنب��ال اطالعات بيش��تري پيرام��ون موضوعي در
جامعه باش��يم .گاه��ي هم در جس��تجوي مواردي
هس��تيم كه مشاهده يا ش��مارش كنيم .ولي اغلب،
ب��ه دنبال ش��ناخت آنچ��ه كــــ��ه م��ردم انجام
ميدهند و احس��اس ميكنند هس��تيم .درخواست
از دانشآموزان براي انجام مطالعه ،ش��يوهاي است
قوي براي كمك به آنها در شناخت مضامين زندگی
عاری از اعتیاد و مشارکت فعال در يادگیری مسايل
مربوطه .دانشآموزان در هر مرحلهاي ميتوانند در
مطالعه ش��ركت كنند :در تنظيم س��واالتي كه بايد
پرسيده ش��وند ،در جمعآوری اطالعات ،در تنظيم
نمودارهايي كه نتايج را نشان ميدهند و در نمايش
حاصل از آنچه كه يافتهاند.
لزومي ندارد ك��ه مطالعات خيلي پيچيده باش��ند.
هنگامي كه دانشآموزان بايد براي گردآوري دادهها
و یافتن پاس��خ س��ؤاالت در جامعه حضور یابند ،به
مضاميني كه مردم در خصوص آن خیلی حس��اس
نيس��تند بپردازي��د .همچنان كه نوجوان��ان تجربه
كس��ب ميكنند ،ممكن اس��ت بتوانید به مضامين
حس��اس مانند ديدگاههايي پيرامون اعتیاد يا بروز
مش��کالت خاص در ي��ك خانواده ي��ا جامعه نيز
بپردازيد .حصول اطمينان از اس��تفاده از اطالعات
گردآوري ش��ده برای انتقال يك پيام بدون ایجاد
انگ و تبعیض ،نیازمند دقت و توجه بیشتر است.
اغل��ب مناس��ب بودن ي��ك مضمون ب��راي انجام
مطالعه را ،فرهنگ محل��ي تعيين ميكند .لزومي
ن��دارد مطالعات هم��واره در وقت كالس��ي انجام
گيرن��د .چنانچه اطالع��ات به راحت��ي گردآوري
نميش��وند و یا حس��اس میباش��ند ،دانشآموزان
ميتوانند بررسي را هنگامي كه به منزل ميروند با
همکاری والدین انجام دهند .در این صورت ممكن
اس��ت الزم باش��د دبير به دانشآموز كمك كند يا
حتي با والدين او هماهنگی نماید.
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راه سوم

بازديدهاوميهمانها

مهارته��اي مش��اوره ،تفكر نقادان��ه و ارتباط خوب با ديگ��ران را بهبود
ميدهد.
هر جامعهاي داراي مكانهايي اس��ت ك��ه ارزش بازديد دارند و همچنين
نوجواناني كه تجربيات آنها براي در ميان گذاش��تن با دانشآموزان
مفيد اس��ت .برخي بازديدها كه توسط تمام شاگردان كالس انجام
ميگيرند ،زمان زيادي نياز دارند و هزينه بر ميباش��ند .از آنجايي
كه اي��ن موارد زياد رخ نميدهند ،مراقب��ت زيادي براي برگزيدن
و طراح��ي انجام آنها نياز اس��ت .ب��ه هر حال برخ��ي بازديدها را
ب��ه راحت��ي ميت��وان ترتيب داد و برخ��ي ديگر ميتواند توس��ط
دانشآم��وزان در وقته��اي متعلق به خودش��ان و در صورتي كه
دقيقاً تعليم ديده باش��ند انج��ام گيرد .گاه به جاي بازديد ميتوان
درخواست كرد افراد صاحبنام و متخصص از خارج از مدرسه بيايند
برای بازدیدهای آموزش��ی بهتر است اماکنی را انتخاب کنید که به توسعه مهارتهای زندگی
و در كالس صحبت كنند .راه بهتر ،دعوت از آنها براي پاسخ دادن به
دانشآموزان کمک کنند.
سؤاالت است .اين مورد بايد از قبل هماهنگ شود و سواالت ،پيش
از آن كه از فرد میهمان پرس��يده شود به وي داده شود تا بتواند در
افرادی كه براي دعوت مناسب هستند
جاهايي كه ارزش بازديد دارند
م��ورد آن چه كه بايد گفته ش��ود فكر كند .پس از آن دانشآموزان
ميتوانند سؤاالت اضافي خود را نیز بپرسند.
پزشكان ،كاركنان بهداشتي ،پرستاران
يك داروخانه يا پايگاه بهداشتي
جلب مشارکت دانشآموزان در مسائل اجتماعی و فرهنگی
مددكاران اجتماعي محلي
يك مركز مشاوره
اي��ن كه دانشآم��وزان نقش قابل توجه��ي در مدیریت بازديدها و
میهمان��ان ايفا كنند مهم اس��ت .اجازه دهيد آنها اهداف خود را از
متخصصان علوم اجتماعی
يكموسسةتحقيقاتيوعلمی(دانشگاه)
يك بازديد بنويس��ند .با آنها فهرس��تي از آنچه كه بايد مورد توجه
افسران پليس مجرب و توانمند
يك واحد تجسس پليس
قرار گيرد تهيه كنيد .در صورت لزوم آنها را در قالب گروههايي كه
هر يك موضوعي متفاوت را مد نظر قرار ميدهند ،تقس��يم كنيد.
بازیکنان مشهور و خوشسابقه ،کارشناسان مسائل اجتماعی
يك زمين ورزشي يا مدرسه
هم ب��راي بازديدها و هم براي میهمانان ،س��ؤاالتي را كه ميتوان
متخصصان علوم دینی
مسجد و بناهای دینی
پرس��يد تدارك ببينيد .بگذاريد در ابتدا آنها س��ؤاالت را پيشنهاد
دهند و س��پس در صورت نياز آنها را اصالح كنيد .از قبل تصميم
بگيريد چه چيزهايي بعدا ً مورد نياز اس��ت (مانند تصاوير ،مدلها،
نمودارها و توضيحات) .در صورت امكان كالس را در قالب گروههايي
كه كارهاي مختلف انجام ميدهند سازماندهي كنيد تا گزارش جامعي از
بازديدها يا میهمانان به دس��ت آيد.

افراد
صاحبنام
و متخصص

راه چهارم

هم فال و هم تماشا

داستانها

داستانها ،مهارتهای ارتباطی و شنيداري دانشآموزان را ارتقا ميدهند.
اس��تفاده از داس��تانها يكي از بهترين راههای معرفي ايدههاي جديد ،پيشبرد
بحثها و انتقال پيامها به ديگران هستند.
داس��تاني را انتخاب كنيد كه جالب بوده و پيامي س��اده و واضح را در برداش��ته
باش��د .فراموش كنيد كه ش��ما يك دبير هستيد؛ تنها فكر كنيد كه يك قصهگو
هس��تید .دانشآموزان را دور خود جمع كنيد .بعضي وقتها میتوانید از تصاوير
براي كمك به نقل داس��تان اس��تفاده کنی��د .به دانشآموزان ه��م اجازه دهيد
ت��ا درباره آنچه ميگوييد فكر كنند .س��ؤاالتي در ضمن گفتن قصه بپرس��يد تا
مطمئن شويد كه آنها موضوع را به خوبي درك كردهاند .دانشآموزان را از همان
ابتدا در داس��تان درگير س��ازيد و به آنها كمك كنيد تا در آن شركت كنند .در
اينجا چند پيشنهاد ارايه ميشود:
دانشآموزان ميتوانند شخصيتها و خود داستان را نامگذاري كنند.
پيش از آن كه داس��تان را آغاز كنيد ،موضوعي براي دنبال كردن در داستان
به آنها بدهيد« :بعدا ً از ش��ما ميخواه��م به من بگوييد چند نفر به احمد كمك
كردند به مسیر عادی زندگیاش برگردد؟»
بگذاريد به ش��ما در ساخت داس��تان كمك كنند«:زهرا در يك خانه كوچك
زندگي ميكرد .آن خانه را چه شكلي فرض كنيم؟»
در زمانهاي مناسب به آنها اجازه دهيد كه عقايد و نقطه نظرات خود را ابراز
كنند« :موسي فكر كرد كه يك بار امتحان اين كار ضرري ندارد… فكر ميكنيد
كار عاقالنهاي كرد؟»
بگذاري��د اعم��ال را پيش بيني كنند« :خوب ،او ميتوانس��ت س��ه كار انجام
دهد… شما فكر ميكنيد كه او چه كار كند؟»
از پيش��نهادهای آنها استقبال كنيد « :احمد ميدانست كه آن مرد نوجوانان
را مجب��ور ميكرد كارهایي بكنند كه نميخواهند ،ولي چه ميتوانس��ت بكند؟
نوجوان و تنها بود ،چـــــه كسي به او گوش ميداد؟ فكر ميكنيد او چه كاري
ميتواند بكند؟»
آنها را به جاي ش��خصيتها بگذاريد« :س��عید نميدانس��ت پ��س از آن چه

ميش��ود؛ ميترس��يد كه اين كار بر خالف قانون باشد … در كتابي خوانده بود
كه پيامدهاي قانوني اين قبيل كارها چيس��ت ،اما او دقيقاً به خاطر نميآورد به
او كمك كنيد؟»
هنگامي كه داستان تمام شد ،از آنها بخواهيد شرايط ديگر را در نظر گيرنــد:
«تصور كنيد كه او پيش��نهاد دوس��تانش را قبول ميكرد ،چه اتفاقي ميافتاد؟
آيا اگر والدين او ميدانس��تند كه به چه كاري مش��غول اس��ت ،داستان تفاوت
ميكرد؟»
در نوعي ديگر ،داستان را تمام نكنيد .بگذاريد دانشآموزان پايانهاي خود را
مطرح و در اين خصوص بحث كنند.
نهايتاً به دانشآموزان كمك كنيد داس��تان را به زندگي خود مرتبط س��ازند:
«آيا چنين چيزي براي شما اتفاق افتاده است ؟ آيا كسي را ميشناسيد كه…؟
م��ا در مح��ل خود چگونه اي��ن كار را ميكنيم؟ ميتوانيم آن ش��رايط را عوض
كنيم؟»
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آموزش مهارتهاي فردي به دانشآموزان
در توانمندسازی آنان براي مقاومت در برابر اعتیاد موثر است

بهوسوسه بگو

نـــــه !

امروزه اعتیاد بهعنوان یک تهدید جدی است و پيشگيري از آن عالوه بر تمهيدات اجتماعي ،نيازمند توسعه تواناييها و مهارتهاي فردي بوده كه
الزم است هر يك از دانشآموزان دبيرستاني از آن برخوردار باشند .انسانها 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  75درصد اوقات خود را در ارتباط و
تماس با دیگران میگذرانیم و به همین دلیل كیفیت زندگی ما وابسته به كیفیت روابط ما با دیگران است.
روابط س�الم و صمیمی با انس�انهای دیگر باعث ایجاد آرامش ،آسایش خیال و اعتماد میگردد .زندگی دانشآموزان خواه ناخواه دچار مشكالت و
مسائلی میشود و دورههایی سخت را برای دانشآموزان پیش میآورد اما پیوندها ،روابط و معاشرتهای اجتماعی مانند سپری در برابر نامالیمات
از دانشآموزان در برابر اعتیاد دفاع میكند .برای این که دانشآموزان بتوانند از این مواهب بهرهمند شوند باید دارای مهارتهای ارتباطي باشند.
تمرین عملی برای فراگیری این مهارتها توصيه ميشود.

روشهاي حل مسأله

دانشآموزان هر روز مش��كالتي دارند كه باي��د آنها را حل كنند.
اي��ن وضعيت از كودكي ش��روع ميگردد و هر چ��ه دانشآموزان
بزرگتر ميشوند ،مسايل بيشتري براي نوجوانان ايجاد ميگردد
كه ناچار به مواجهه با آن هس��تند .مش��كالت و مسايل اجتناب
ناپذيرند .عدم پذیرش از سوی گروه همساالن ،شکست در کنکور،
نهض��ت 20گرایی مورد انتظار والدین نس��بت ب��ه فرزندان ،عدم
ارضای خواس��تههای مادی و  ...برخی از این مش��کالت میباشد.
آنچه اهميت دارد نحوه برخورد آنها با مش��كالت است .بعضي در
برابر مش��كالت آشفته ،ناراحت و پرخاش��گر ميشوند و چه بسا
زمينههایي براي مش��كالتي نظير اعتیاد نيز در آنها ايجاد گردد.
در مقابل ،عدهای سختترين مشكالت را پشت سر ميگذارند و با
تجربهتر نيز ميشوند.
براي حل مشكالت ،نكات زير را به دانشآموزان آموزش دهيد .اين
واقعيتها كمك ميكند تا آنها با مشكالت بهتر رو به رو شوند:
وجود مشكالت در زندگي طبيعي است ،از آن فرار نكنيد؛
وجود مش��كالت دليل بیكفايتي ش��ما نيست بنابراين خود را
سرزنش نكنيد؛
عجله نكنيد .پيدا كردن راهحل مناس��ب ممكن است وقتگير
باشد؛
در مقابل مشكالت نااميد نشويد ،هميشه راهي وجود دارد حتي
اگر راه اول به نتيجه نرسد؛
عل��ت اين كه ع��دهای از دانشآم��وزان در مواجهه با مش��كالت
دچار آش��فتگي و ناراحتي ميشوند ،اين است كه نميتوانند براي
مشكالت خود راهحل مناسبي بيابند .همه دانشآموزان تا به حال
طعم شيرين حل مشكل را چشيده اند ،حل موفقيت آميز مسايل

یک نکته

به اعتماد به نفس بيشتر ،آرامش و روحیه بهتر آنها ميانجامد .سعي
كنيدكه دانشآموزان را با مراحل حل مسأله آشنا كنيد تا بتوانند
به كمك آش��نايي با اين مراحل ،بهتر از عهده حل مشكالت خود
برآين��د .اين روشها به دانشآموزان كمك ميكند به طور منظم
با مش��کل خود برخورد کنند و با تمرين اين روشها ،مهارت حل
مسأله را به دست آورند .براي اين كار مراحل  6گانه حل مسأله را
به دانشآموزان بياموزيد:
 1نس�بت به مس�أله جهت گيري كلي كني�د :در ذهن خود
واقعيت ِ«وجود مشكالت براي همه» را مرور كنيد و فراموش نكنيد
كه مشكل الزمه زندگي طبيعي است .تصميم بگيريد و بگوييد كه
مشكل را حل ميكنيد .سعي كنيد آرام باشيد (آرامش ذهني) و
فراموش نكنيد مشكل براي همه پيش ميآيد و براي شما هم پيش
آمده است .اكنون ذهن شما آماده حل مشكل است؛
 2مشكل را كام َ
ال شناسايي كنيد :در مورد مشكل ،خوب فكر
كنيد و مشكل را كام ً
ال مشخص كنيد .عوامل مؤثر در ايجاد آن و
زمان ش��روع آن را به خاطر آوريد .عواملي كه باعث ايجاد مشكل
شده اس��ت را تعيين كنيد .ارتباط عامل (عوامل) مؤثر در ايجاد
مشكل را بررسي كنيد؛
 3راهحلهاي مختلف را پيدا كنيد :در ش��رايط آرام ،به ذهن
خود اجازه فكر كردن بدهيد .مش��كل ،عوام��ل آن و ارتباط بين
آنها را در يك مجموعه درنظر بگيريد .هر راهحلي كه به ذهنتان
ميرس��د (چه خوب و چه بد) را يادداش��ت كني��د .در پايان اين
مرحله بايد ليستي از راهحلهاي مشكل را در اختيار داشته باشيد؛
 4راهحله�ا را ارزيابي كنيد :ليس��ت راهحلهايي كه داريد را
بررسي كنيد و نتايج حاصل از انتخاب هر راهحل را در نظر بگيريد.
ببينيد هر راهحل براي ش��ما و ديگران چه منافع و چه زيانهايي

در پي دارد .راهحلهاي بیفايده و مضر را كنار گذاشته و بهترين
راهحل را انتخاب نماييد .اكثرا ً در طي اين بررسي ،راهحل مناسب
در ذهن شما جرقه خواهد زد؛
 5راهحل را به كار بريد :اكنون راهحل انتخاب شدهتان را به كار
بريد .دقت كنيد راهحلتان را به درستي اجرا نماييد؛
 6نتايج را بررسي كنيد :اگر مشكل شما حل شده است ،پس
راهحل مناس��بي را انتخاب كردهايد .چنانچه مشكل شما برطرف
نشده است ،از راهحل ديگري استفاده كنيد .در صورت لزوم ،روش
حل مسأله را دوباره تكرار كنيد.
آنچه بايد در اين قس��مت ياد آور شويد اين است كه مهارت حل
مس��أله به دانشآموزان ميآموزد که چگونه فكر كنند ،نه اين كه
به چه مسألهای فكر كنند .سعي كنيد در اين قسمت يك مسأله
را مط��رح ك��رده و همراه با دانشآموزان اي��ن مراحل را روي آن
پياده كنيد.

روشهای مقابله با مشکالت

گاهي مش��كالتي پيش ميآيد که راهحلهاي
كاملی ب��راي آن وجود ندارد مث�لا فردي كه
عزيزي را از دس��ت داده ي��ا در اثر يك حادثه
موقع فوتبال ،نابينا ش��ده اس��ت مشکل کام ً
ال
قابل حلی ندارد ولي بايد با آن روبهرو شود.
منظ��ور م��ا از رویاروی��ی ،مجموع��ه اي از
فعاليتهايي اس��ت كه ب��راي كاهش ،برطرف
ك��ردن و قاب��ل تحم��ل س��اختن مصايب و

ناراحتيهاي حاصل از يك مشکل به كار برده
ميشود و صورتهاي مختلفي دارد.
گاهي از روش «احساسی» استفاده ميشود
كه دانشآموز با اطرافيان خود درد دل ميكند،
به مراسم مذهبي ميرود ،گريه و زاري ميكند
و يا به تسكين خود ميپردازد.
گاهي از روش «منطقي» استفاده ميگردد و
دانشآموز با در نظر گرفتن واقعيتها ،مطالعه و

برنامه ريزي براي كاهش اثر مشكل ،راهحل هایی
ميياب��د .اين دو روش به جاي خود به تنهايي و
يا در تركيب با هم (بسته به نوع و شدت مسأله)
موثرميباشند.
يك روش نامناس��ب و غيرمنطقي ،روش
رويارويي «ناس��ازگارانه» است .در اين روش
دانشآموز از راهه��اي نامعقول و غيرمنطقی
براي كاهش ناراحتي خود اس��تفاده ميكند.

فرياد زدن بر س��ر اعضاي خانواده ،شكستن
وس��ايل و پناه بردن به خرافات ،از آن دسته
واكنشها ميباش��ند .يكي از خطرناك ترين
روشهاي رويارويي ناس��ازگارانه ،پناه بردن
ب��ه مصرف مواد اس��ت .بنابراين آش��نايي با
مهارتهاي مقابله با مش��كالت و مهارتهاي
حل مس��أله ب��راي همه دانشآم��وزان مفيد
خواهد بود.
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نکتههای
طالیی

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

معجزه رفاقت

یك��ی دیگر از حیطههایی كه مه��ارت دانشآموزان در آن
براي برقراری ارتباط اهمیت دارد ،دوست یابی است .برای
این که دانشآموزان دوستان مناسب پیدا كنند ،الزم است
در انتخاب دوس��تان خود نیز دقت كنند .مطالب زير را به
دانشآموزان بياموزيد:
به ظاهر خود اهمیت دهید :ظاهر آراسته ،تمیز و مرتب
باعث ترغیب دیگران در برقراری ارتباط با شما خواهد شد
و موجب ميشود که بهتر پذیرفته شويد؛
لبخن��د را فراموش نكنید :لبخند زدن روش��ی كمهزینه
و پرس��ود برای جلب نظر دیگران اس��ت .لبخند شما باعث
میگردد که دیگران نیز با شما به راحتی ارتباط برقرار كنند؛
پیش��قدم شوید :س��عي كنيد در ایجاد رابطه دوستانه با
فرد مناسب ،شما شروعكننده باشید؛
محبت خود را اظه��ار نمایید :بیان جمالت محبتآمیز
و انتقال حس مثبت ش��ما به دیگ��ران در ایجاد و تحكیم
روابط نقش دارد.
در انتخاب دوست دقت کنید :برخی از افراد نامناسب ،خود
را مناسب جلوه داده و زمینههای انحراف را ایجاد میکنند.
از س�ؤال اس�تفاده كنيد :با مطرح كردن سؤاالت واضح در
صحبتهاي تان ،به مخاطب خود انگیزه تداوم این ارتباط و فرصت
دادن پاسخ مورد نظر را بدهید.
مهارتهای سازگاری با دیگران

مهارتهای برقراری ارتباط

در این قس��مت چند نكته موثر در برقراری ارتباط ،بیان ميشود.
آم��وزش اين نكات ب��ه دانشآموزان برقراری ارتب��اط را برای آنها
آسانتر میكند:
به چشمان مخاطب نگاه كنید :نگاه كردن به فرد مخاطب
هنگام صحبت ،باعث ایجاد حس صمیمیت میگردد؛
از لحن مناسب استفاده كنید :لحن محبت آمیز و مناسب،
افراد را به برقراری ارتباط ش��فافتر و بهتر ترغیب میكند ،سعی
كنید با صدای آرام و كلمات شمرده صحبت كنيد؛
در ش�روع مكالمه پیش قدم شوید:گاهی برای ایجاد یك
ارتباط مناس��ب با دیگران ،الزم اس��ت که پیش قدم شوید .یك
همصحب��ت پیدا كنید و مكالمه را ش��روع كنید تا زمینه را برای
شروع ارتباط اجتماعی آماده كنید؛
به گوینده نگاه كنید و كام ً
ال به او توجه داش�ته باش�ید:
س��عی كنید به صحبتهای طرف مقابلت��ان گوش دهید .گوش
دادن ،به معنی ش��نیدن نمیباش��د .براي گوش دادن ،آگاهانه و با
توجه و بدون این که به كار دیگری مش��غول باش��ید ،به سخنان
مخاطب خود گوش دهید؛
درباره مس�ايل مش�ترك صحبت كنید :وقتی با دیگران
ارتباط برقرار میكنید ،سعی كنید که صحبتهای شما شفاف و
روش��ن باش��د و در عین حال ،تالش كنید که در باره مس��ايل و
احساس��ات مشترك صحبت كنید تا به نقاط اشتراك و تشابهات
دست یابيد؛
سخن طرف مقابل را قطع نكنید :بی جهت سخن گوینده
را قطع نكنید .برای پاسخ دادن منتظر تمام شدن مطلب مخاطب
باشید؛
به دیگران هم اجازه صحبت ك�ردن بدهید :در برقراري
ارتباط با سایرین ،باید بكوشید صحبت دو طرفه باشد و به عبارت
دیگ��ر نوبت را در رد و بدل ك��ردن صحبت رعایت كنید تا حس
خوشایندی برای پایه ریزی یك ارتباط مستحكم فراهم گردد؛

در این بخش چند روش برای پايداري رابطه ایجاد شده با دیگران
و افزايش س��ازگاری دانشآموزان با سایرین مطرح میشود .سعي
كنيد كه اين مطالب را به دانشآموزان بياموزيد:
واژههای مؤدبانه به كار برید :سعی كنید از كلمات مناسب
در زمان مناسب استفاده كنيد؛
همدلی و همكاری داش�ته باشید :در انجام كارهای دسته
جمعی با دیگران همكاری نمایید .همكاری احس��اس هم دلی و
نزدیك��ی بین افراد به وجود میآورد .س��عی كنید عقاید ،باورها و
احساسات دیگران را درك كنید (هم دلی) تا دیگران هم شما را با
تمام ویژگیها و خصلتهايي كه داريد ،بپذیرند؛
پایبند اصول مش�خص باش�ید :در ارتباطتان با دیگران از
اصول و قواعد مشخص پیروی كنید؛
به دیگران كمك كنید :در انجام كارهای مفید به دیگران یاری
برسانید و اطمینان داشته باشید که مؤثر بوده و جبران خواهد شد.
مهارتهای ابراز وجود

در ی��ك ارتباط مؤثر س��الم دانشآموزان باید بتوانن��د ابراز وجود
نمایند .منظور از ابراز وجود این است كه بتوانند:
تقاضاهای نامعقول را رد كنند؛
احساسات مثبت دیگران را جلب نمايند؛
درخواستهاي خود را مطرح كنند؛
گفتگوها را شروع ،ادامه و خاتمه دهند؛
در واقع ابراز وجود رفتاری اس��ت كه دانشآموزان را قادر میسازد
منافع خود را تش��خیص دهند و براس��اس آن عمل نمایند .بدون
اضطراب جدی ،بر حق خود پافش��اری كنند و احساس��ات واقعی
خود را صادقانه بیان نمایند و با در نظر گرفتن حقوق دیگران(بدون
پایمال كردن حقوق دیگران) حق خود را مطالبه كرده و بگیرند.
چگونه بگویيم «نه»؟

به دانشآموزان خود بگوييد« :همه ش��ما روزي به دنيا آمده ايد،
به تدريج رش��د كرده ايد و با حماي��ت والدين يا ديگر افراد بزرگ
ش��دهايد .همه شما زماني را به ياد ميآوريد كه براي دستيابي به
نيازهاي خ��ود ،به ديگران متكي بودهايد .اما اكنون ش��ما تکامل
يافتهاي��د و به تدريج تمام اين وظايف را به عهده گرفتهايد .ش��ما
عاقل و بالغ هستيد و اكنون اين شما هستيد كه بايد نيازهايتان

را برآورده س��ازيد و تصميمات جدي بگيريد .شما دوستانتان را
انتخاب ميكنيد و در بسياري از موارد تنها تصميم گيرنده هستید
بنابراین چون ش��ما مس��وول مراقبت از خودتان ش��ده ايد ،شما
مسوول هس��تيد كه در مواقع مورد نياز بگوييد «نه» .مواردي به
وجود ميآيد كه ديگران (دوستان و آشنايان) شما را به همراهي در
مصرف مواد تشويق و دعوت ميكنند و اين مسووليت شماست كه
در برابر فشار پيشنهادهاي نادرست مقاومت كنيد و تسليم نشويد».
تأكي��د ب��ر اين نكته الزم اس��ت ك��ه «در بس��ياري از موارد،
مصرف مواد به دنبال گرفتار ش��دن اف��راد در قبول تعارفات و
خواهشهاي نادرست ديگران است» .توانايي مناسب و مهارت
الزم براي مواجهه با اين ش��رايط ،آن اس��ت كه ش��ما بتوانيد
بدون درگيرش��دن ،با ارايه استداللهاي منطقي و روشن و نيز
رفتارهاي اصالحي و تكميلي در زمينه امتناع ،از خود پايداري
نشان دهيد.
در ادامه براي اين كه دانشآموزان بتوانند به سهولت با چنين شرايطي
رو به رو ش��وند ،مراحل گفتن «نه» به مصرف مواد را ذكر كنيد .با
تمري��ن و ايفاي نقش ،دانشآموزان ميتوانند مهارت خود را در اين
زمينه افزايش دهند.براي اين كار مطالب زير را به آنها بياموزيد:
ش�رايط را درك كنيد :متوجه باشيد كه چه اتفاقي در حال
رخ دادن اس��ت .فردي از ش��ما ميخواهد كه مواد مصرف كنيد،
تشخيص دهيد كه اين وضعيت جدي است؛
در ذهنت�ان داليل خود براي «نه» گفتن را مرور كنيد:
«مصرف مواد غيرقانوني است ،به مغز و بدن شما ضرر ميرساند و
در نهايت شما را گرفتار ميكند»؛
بگوييد « نه» :نه گفتن ش��ما در موقعيت صحيح نش��اندهنده
قدرت شماست .ممكن است همه مثل شما جرأت آن را نداشته باشند؛
پيشنهاد ديگري بدهید :اگر طرف مقابل دوست شماست و
ميخواهيد دوستيتان را با او ادامه دهيد پيشنهادات ديگري براي
گذراندن وقت ارايه دهید .رفتن به سينما ،پارك و يا باشگاه ورزشي
پيشنهادهای مناسبي هستند .اگر طرف مقابل به «نه» گفتن شما
احترام نميگذارد ،دوست شما نيست؛
از آن محل برويد :اگر فرد مقابل به پاسخ منفي شما احترام
نميگذارد و اصرار ميكند ،آنجا را ترك كنيد .در واقع ،بدانيد گاهي
دوستاني وجود دارند كه باید آنها را كنار بگذاريد.
يك حالت ديگر كه ممكن اس��ت با آن مواجه شويد ،اين است
كه افرادي كه نقش مهمي در زندگي ش��ما دارند ،مواد مصرف
ميكنند .متوجه باشيد كه مصرف مواد توسط آنها اشتباه شما
نيس��ت .شما مس��وول اعمال و انتخابهاي خودتان هستيد و
ديگران مسوول كار خودشان هستند.پس در مقابل دعوتهای
خطرناک آنها برای مصرف مواد قاطعانه «نه» بگویید.

شورای سیاستگذاری:

کمیتهعلمیراهبردیپیشگیریاز
اعتیاد وزارتآموزش وپرورش

ش
ماره پیامک09393254658 :

زیرنظر:

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

از نوشتهها ،تجربیات موفق ونظراتشما
استقبالمیکند

شماره صفحه مطالبیکه عالقمندید
بیشتر دنبالکنید از طریق پیامک
برای ما بفرستید

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

روان سالم ،جامعه سالم

وقتی صحبت از ارتقای سلامت روان دانشآموزان دبیرس�تانی برای پیش�گیری از اعتیاد میشود تنها
حمای�ت از دانشآم�وز مبتال به یک اختالل روانی یا در معرض خطر مطرح نیس�ت ،بلکه بايد به بهبود و
رشد توان مثبت همه دانشآموزان كمك نمود .در واقع باید با ترغيب و توانمندسازي همه دانشآموزان
در ه�ر مرحله زماني ،تعداد و نس�بت دانشآموزان دچار درك نادرس�ت از اعتی�اد را كاهش داده و نیز
تع�داددانشآم�وزانبرخ�وردارازی�کزندگ�یع�اریازاعتی�ادراافزای�شداد.

پیش�گیری و کنترل موثر اعتیاد ،نیازمند ارزش�يابي مداوم وضعیت سلامت روانی دانشآموزان
دبیرس�تانی با معيارها و ش�اخصهاي مش�خص اس�ت .به ش�كلي اختصاصيتر ميت�وان گفت كه
دانشآم�وزان و ي�ا گرو هه�اي دانشآم�وزی ك�ه رفت�اري مثبت داش�ته و از سلامت رواني نيز
برخوردار هس�تند داراي صالحیتهای مش�خص و مش�تركي كه در زير به آنها اشاره شده است،
ميباش�ند.

سطح فردي
الف)با خود:
خويشتنپذيري:دانشآموزانخويشتنپذير
با خويش��تن خويش راحت هستند به اين معني كه الزاماً هميشه
از خود و كارش��ان راضي نبوده و درنتیجه مغرور نيس��تند و خود
را غيرقابل انتقاد نميدانن��د ولي به ارزشهاي خود باور دارند و در
مجموع فكر ميكنند كه درست كار ميكنند.
عزت نفس :دانشآموزاني كه عزت نفس دارند تصور ميكنند
كه زندگي آنها ارزشمند بوده و ارزش آن را دارند كه خود را دوست
داش��ته باشند و به خود احترام گذارند و ديگران نيز به آنها احترام
گذاشته و دوست شان داشت ه باشند.
واقع گرايي :دانشآموزان واقع گرا ،درك منطقي صحيحي از
محيط اطراف ،تواناييها و محدوديتهاي خود دارند که روانشناسان
آن را واقعيت آزمايي خوب ناميدهاند.
خودكارآمدي :داشتن اين كيفيت به دانشآموز توانايي مراقبت
و اداره كارهاي جاري زندگي و برخورد با مشكالت تازه را ميدهد.
چنین دانشآموزانی به توانايي و برنامهريزي خود در حدي منطقي
ايمان دارند.
خودگرداني هیجان�ات :دانشآموزانی كه داراي اين كيفيت
هستند نه تنها قادر به انجام وظايف و رویارویی با مشكالت روزانه
هستند بلكه ميتوانند فرايندهاي رواني درون خود مثل هیجانات
ش��ديد ،ترس ،عدم اطمينان و درگیریهای بینفردي را نيز اداره
كنند .هجوم احساسات قوي از سوی خود و ديگران نميتواند آنها
را از ميدان به در كند.
ب) با ديگران :دانشآموزانی كه از س��طح بااليي از سالمت رواني
و رفتاري برخوردار هستند ميتوانند رابطه مستمر رضايت بخشي
با ديگران داش��ته باش��ند .آنها ميتوانند به ديگران اطمينان كرده
و اطمينان و احترام ديگران را نس��بت ب��ه خود برانگيزند .چنین
دانشآموزانی ديگران را فريب نداده و به آنها آزار نميرس��انند و از
سوي ديگر ،اين رفتار را از ديگران نيز انتظار ندارند .آنها قادرند كه
نس��بت به نزديكان خود ،اعم از فاميل و يا دوست ،عشق ورزيده و
صادقانه از آنها حمايت كرده و رفاه آنها را مقدم بر خود بدانند.
ج) زندگ�ي مولّد :مس��وولیتهای روزانه زندگي در طول عمر
دست خوش تغييرات زيادي ميگردد .وجود حداكثر وابستگي

بیشتربدانیم

سطحخانوادگي

در دوران نوزادي و ناتوانيهاي ش��ديد ،يك هنجار است ،ولي از
كساني كه توانايي بيشتري براي كار كردن دارند قبول مسوولیت،
اجراي وظايف و فعاليت اجتماع��ي انتظار ميرود .گاهياوقات
ت تواناييهاي فردي
بايد در شرايط و تقاضاها بر حسب محدودي 
تغييراتي داده شود .به اين معني كه به منظور افزايش تواناييهاي
شخصي براي غلبه بر جريانات منفي و تكميل نيازهاي زندگي،
الزم اس��ت كه از آموزش ،مه��ارت آموزی ،آمادگي براي والدی،
بهبود خودكارآمدي و غيره اس��تفاده شود .دانشآموزاني كه از
س�لامت رواني مناسبي برخوردار هس��تند مسوولیتهاي خود
را پذيرفته و اجرا ميكنند و اغلب نيز دس��تآوردهاي بيشتري
خواهند داشت .آنها فكر كرده و با توجه به واقعيات موجود ،بدون
آن كه ترس بر آنها غلبه كرده و يا انتظارات غيرمنطقي داش��ته
باش��ند ،برنامهريزي ميكنند .چنین دانشآموزانی از تجارب و
چالشهاي جديد استقبال كرده و براي حل مشكالت اطرافيان
و جامعه خود كوش��ا هس��تند .اين كيفيت سالمت مثبت رواني
فردي ميتواند به س��ایر دانشآموزان ،جمع دوستان و اجتماع
نيز گسترش يابد.

اعتیاد از دیدگاه شرع مقدس اسالم

خود را درمهلکه نیفکنید

انس��ان در منظر دین اس�لام کرامت دارد و لذا اس�لام ،در مورد هر آنچه که سالمت انسان را به خطر اندازد ،دیدگاه
ش��فافی دارد .قرآن مجید در آیه  195از س��وره مبارکه بقره میفرماید« :خود را با دست خویش به مهلكه و خطر در
نیفكنید».
پیامبر اکرم (ص) نیز در احادیث متعددی مواد مخدر عصر خود را پلید دانسته و بر دوری از مصرف آنها تاکید فرمودهاند:
«به یهود و نصاری سالم كنید ،ولی به كسی كه استعمال بنگ (حشیش) ميكند ،سالم ننمایید».
«كسی كه استعمال بنگ نماید گویا  70بار كعبه را منهدم كرده است و گویا  70فرشته مقرب را كشته است و مانند
كسی است كه  70پیامبر مرسل را شهید نموده است و او دور از رحمت خداوند است».

ال�ف) خويش�تنپذيري ،ع�زت نف�س،
واقعگرايي ،كارآمدي :آيا تمام دانشآموزان
خ��ود را عضوی از یک خانواده دانس��ته و خانواده آنها را قبول
دارد؟ آي��ا اعضاي خان��واده نیز ميتوانن��د در زمينه نكاتي كه
رضايت بخش نيس��ت بحث كنند؟ آيا اعض��اي خانواده داراي
ديدگاه مراقبت از خود هس��تند؟ آي��ا اعضاي خانواده در اغلب
اوقات خالق شادي و نشاط بوده و از يكديگر حمایت ميكنند؟
ب) رضايت مس�تمر ،اعتماد و وجود روابط دلسوزانه :آيا
دانشآموز و خانواده او در برقراري رابطه با ديگر افراد خارج از
خانواده(همساالن ،همسايگان ،اولياي مدارس) مشكلي ندارند؟
آيا آنها دوستان نزديكي كه آنها را با ساير اعضای جامعه مرتبط
كنن��د ،دارند؟ آيا در جامعه درگيريهايي وجود دارد كه منجر
به عدم دوستي و يا تنفر آنها از ديگر دانشآموزان ،خانوادهها و
يا گروهها ش��ده و يا از كساني كه فكر ميكنند مورد تنفرشان
هستند ،ترس داشته باشند؟
ج) س�ازگاري با مس�وولیتهاي زندگي و مولّد بودن :آيا
دانشآموز و خانواده او ميتوانند از خود مراقبت كرده و نيازهاي
خ��ود را برآورده كنند؟ آيا افراد بالغ خانواده قادر به تامين غذا،
مسكن ،مراقبت و حفاظت از اعضاي خود ميباشند؟ آيا اعضاي
بزرگت��ر خانواده قادر به تامين يك محيط احساس��ي س��الم و
عاری از مصرف مواد ميباش��ند؟ آيا آنها بهكودكان خود شيوه
گذران يك زندگي س��الم و عاری از اعتیاد را ميآموزند و از آنها
ميخواهند كه چنين ش��يوهاي از زندگي را ادامه دهند؟ آيا آنها
استعدادهاي فرزندان خود را پرورش ميدهند و كمكی به بلوغ
آن��ان ميكنند؟ آيا آنها فرزندان خود را براي احترام گذاش��تن
و كم��ك كردن به ديگران آموزش ميدهن��د؟ آيا خانواده براي
كارهاي خود از قبل برنامهريزي ميكند؟

سطحاجتماعي
ال�ف) خويش�تنپذيري ،ع�زت نف�س،
كارآمدي :آيا گروه همس��ال او به ارزشمندي
هدفه��اي خود ب��اور دارد؟ آيا گروه همس��ال اعضای خود را
قب��ول دارد؟ آيا آنها گوناگوني كامل اعضای خود را پذيرفته و
وج��ود نيازها ،كيفيتها و اس��تعدادهاي گوناگون آنها را قبول
دارند؟ آيا آنها همكاري پيوستهاي با يكديگر دارند؟ آيا آنها در
زمينه ادراكات و محيط زيست خود ،واقع گرا هستند؟
ب) روابط با گروههاي ديگر :آيا گروه همسال روابط متقابل
مفيد و سازنده با دانشآموزان و گروههای خارج از خود دارد؟
آيا در ارتق��اي ارزشهاي اخالقي مثب��ت و احترام به ديگران
كوشا است؟
ّ
ج) مولّد و مس�وول :آيا گروه همس��ال مسوول ،مولد و قابل
انعطاف است؟ آيا براي رفاه همگان برنامه ريزي قبلي دارد؟ آيا
ميتواند نيازهاي جمعي خود را برآورده كند؟
گام بع��دي براي توس��عه زندگی ع��اری از اعتیاد در کش��ور،
آموزش و توانمندس��ازی دانشآموزان دبیرس��تانی برای اتخاذ
رفتاري اس��ت كه به پيش��گيري از اعتیاد و بهبود س�لامت و
ايمن��ي در دوران نوجوانی و در نتیجه در باقیمانده دورانهای
زندگی ميانجامد.

