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 چکیده

خانواده به طور طبیعی مهم ترین نقش را در زمینه سازی رشد و تحول فرزندان بر عهده دارد و یکی از مهمتررین نهادارادی امتمراعی    

است که در امه زمانها و مکانها بوده و به نیازاای اساسی و حیاتی که برای بشر مشترک است، پاسر  مری داردو خرانواده کارکردارا و      

 فرزند آوری ، انتقال ارزش اا، انجاراای فرانگی به فرزندان و... بر عهده دارد.  وظایف گوناگونی از قبیل

برخی از عالمان تعلیم و تربیت، محیط بی مانند خانواده را عامل اصلی تربیت فرزندان مری داننرد، زیررا فرزنردان در ورارووو خرانواده       

نیک و گفتار پسندیده شان فرزندان را خوو پررورش دانرد، بر ر      نخستین تجربه اای خود را به دست می آورند.والدینی که با رفتار

ترین خدمت را به خانواده خود و امتماع کرده است. در برابر و بر عکس والدین بد اخالق و منحرف که با رفتار خرود فرزندانشران را بره    

 (1396ی انحراف می کشند، ب رگترین خیانت اا را به خانواده خود و امتماع کرده اند. ) ااشم

 از یکری .بیاموزیم زندگی مهارتهای عنوان تحت زندگی دوران طی در و آموزش طریق از را مهارتهایی که داریم احتیاج زیستن بهتر برای

 شرده  سرعی  مقالره  ایرن  در.  گفتن نه مهارت و کردن خواست در مهارت از عبارتند که باشند می ومود ابراز اای مهارت اا مهارت این

 برر  لراا . نمرایم  تقویت تبادکان منطقه پسرانه رسالت راانمایی مدرسه داانمایی سوم آموزان دانش در صحیح گفتن نه مهارت که است

 برر  را مدرسره  مدیر و اولیا با صحبت و زندگی مهارتهای زمینه در آگاه و متبحر افراد با مشورت با را روشها و اا راه بهترین که شدم این

 ثمرر  مثمرر  امرر  این حدی تا آموزان دانش خود و اولیا به دادن آگاای طریق واز.  شد انجام الزم امکاری بنده با خوشبختانه که. گ ینم

 نره  مهرارت  برر  معلمران  بودن مسلط نی  و اولیا مانبه امه آگاای مستل م آموزان دانش در گفتن نه قوی مهارت ایجاد که ورا.شد واقع

 را خرود  دیرن  ارزشرهای  واقعرا  آموزان دانش اگر که است این اب اراا این از یکی. است مناسب اای اب ار از استفاده با آن امرای و گفتن

 آنران  بره  درسرت  نحروه  بره  را ارزشرها  و.نمراییم  تفهریم  درسرت  صورت به آنان در اعتقادات طریق از آنها در را آزادی مسیر و بشناسند

 شرکوفا  آمروزان  دانش در ارزشها شناساندن طریق از را زندگی اای مهارت و کنیم ادایت درست مسیر در را آنان توانیم می. بشناسانیم

 آمروزان  دانرش  که این به تومه با پس است نی  بر زمان و.است تالش و سعی مستل م ولی است نشدنی کاری امر این اول نگاه در.نماییم

 نخوااد بود.. بیهوده تالشها این.  استند کشور ی اداره آینده عناصر

 کلید واژه : مهارت ها . روش مقابله.   نقش خانواده 



 
 

همقدم  

 برا  کره  اسرتیم  قایرل  خرود  برای  ارزشرهایی  ما.شود می واقع دیگران تنفر یا تکریم مورد و شود می شناخته ارزشهایش با معموال انسان

 اسرتم؟و  دار راز آیا ؟.استم ورزش اال آیا مانند سواالتی با مثال کنیم شناسایی را آنها توانیم می مان خود ی باره در سواالتی پرسیدن

 ایرن  برا  باشریم  قایرل  ارزش خرود  سرالمتی  برای مثال.ببریم پی خود ارزشهای به توانیم می نی  زندگی عملی موقعیت در که این یا و.....

 پیچیرده  ی مرحلره  وارد ساده ی محله از ما شدن ب ر  با ما ارزشهای نماندکه گفته نا. بکشیم نی  سیگار حتی و کنیم ورزش حالکمتر

 شود. می دارا را خود خاص وی گی و.شود می وارد ای

 کره  ورون  گیررد  قررار  دیگرران  درحضرور  کامل حجاو بایدبا اآلن ملشد ظاار دیگران محضر در وادر بدون قبال که ای بچه دختر مثال

 نیازاا و اا خواسته ابراز برای ما که روشهایی.اوست حجاو به وی کنونی ارزش و است شده ب رگتر

 نکرردن  ابرراز  اول داردحالرت  حالرت  سره  کره .گوینرد  مری  ارتبراطی  سربکهای  اصطالحا را گ ینیم می بر آنها ابراز عدم یا و احساسات و

 و احساسرات  ابرراز :دوم حالرت (انفعرالی  رفترار )نشود شناخته که طوری به ضعیف حالتی به آنها ابراز یا و اا خواسته و نیازه و احساسات

 و ارا  نیراز  و احساسرات  ابرراز  :سروم  حالرت ( خاشرگرانه  پرر  رفتار) طلبکارانه و تهاممی حالتی به خود حق گرفتن و اا خواسته و نیازاا

 طعانه( قا رفتار)دیگران حق شدن پایمال بدون خود حق گرفتن و احترام و صراحت و قاطعیت با و اضطراو بدون اا خواسته

 قاطعانره  رفترار  امران  رفترار  نروع  بهتررین  که بگیریم نظر در باید ولی.کند می استفاده برده نام رفتار سه از خود زندگی طول در انسان

 .کنیم دفاع خود حق از نها آ ناراحتی و دیگران حق شدن ضایع بدون که. است

   گردد.  می تقسیم مهارت دسته دو به که هستند وجود ابراز های مهارت همان قاطعانه رفتار

 او بره  قاطعیرت  برا  باشریم  داشرته  مدتی را آن داریم دوست و دارد خود امراه دوربینی دوستمان اگر مثال کردن خواست در مهارت 1  

 را مرا  داری برین  دور کره  حاال بگوییم که است این از بهتر دای قرض من به مدتی برای را تان بین دور دارد امکان ع ی  دوست بگوییم

 گیری.  نمی تحویل

 او اسرت  ممکن.بگوییم( نه) راحت کسی خواست در به توانیم نمی که آید می پیش موقعیتهایی ما ی امه . مهارت نه گفتن : .  برای2 

 نره ) برا  خرواایم  نمری  و.داریرم  او برا  ن دیکری  بسیار ارتباط که باشد دوستی یا استیم قایل احترام بسیار او برای که باشد ب رگتری فرد

 مراقع  اکثر در کنیم احساس ما و شوند تکرار زیاد اگر ولی است طبیعی حدودی تا اا موقعیت این کنیم راحت نا مان خود از را او(گفتن

 نره ) تواننرد  نمری  کره  افررادی .شرود  می ایجاد مشکل ما برای وقت آن بگوییم(نه) دیگران مای به نا اای خواسته مقابل در توانیم نمی

. پایرنرد  مری  راحتری  به را دیگران اای خواسته ولی کنند نمی مطرح را خود اای خواسته کنند می موافقت امیشه دیگران با(بگویند

 دارنرد  حرق  که باشند نیاموخته است ممکن آنها. کنند راتحمل زیادی فشاراای و باشند ناراحت موضوع این از ام شان استخود ممکن



 
 کره  طوری توانندآن نمی آنها. باشند موافق دیگران با امیشه نیستند مجبور و. کنند عمل خود اای خواسته طبق باید مواقع بعضی در

 راضری  را آنهرا  کننردو  زنردگی  دیگرران  رضرایت  خراطر  بره  مجبورنرد  امیشه وون.کنند دانندزندگی می صالح و خوااند می خودشان

 استفاده یا کشیدن سیگار به تمایل که کسانی مثل.کنند ایجاد سر درد خود برای خطر پر اای موقعیت استدر ممکن افراد این.نگهدارند

 ی خواسرته  وطبرق  گوینرد  نمری ( نه) کندآنها می پیشنهاد آنها به دوستشان که گیرند قرار موقعیتی در اگر ولی ندارند را مخدر مواد از

 .کنند می عمل دیگران

 آنهرا  ی خواسرته  بره  کره  داریم  می نشان آنها بگوییمبه( بلی)یا(نه) قاطعانه سپس و کنیم فکر خوو دیگران ی خواسته ی باره در اگر

 اگرر . بپرایریم  را خواسرتی  در ار توانیم نمی و.کنیم می رفتار آنها طبق ما که است حاکم ارزشهایی ما زندگی در ولی دایم می اامیت

 حردود  و حد اصطالح به.باشند نداشته ما از مرا ارزشهای خالف خواستهای در که گیرند می یاد ام دیگران تدریج به کنیم رفتار ونین

 دارد ما از خواستی در کسی وقتی خالصه.شویم می مشکل دوار کمتر اطرافیان با ارتباط در و.شود می مشخص دیگران با ما

 داریم آن پایرش یا رد برای براانی و دلیل وه و ویست او خواست در بارای در ما واقعی نظر بدانیم که است این گام اولین

 کنیم اعالم او به محترمانه را خود نظر که است ای گام دومین

 دایم توضیح او برای نی  را خود براان و دلیل است الزم اگر که است این گام سومین

 قررار  دوسرتانش  از دیگرر  یکری  برا  قبل از ولی است کار این موافق خیلی محمد. برویم پارک به امروز که گوید می محمد به حسن مثال

 .دارم قرار کسی با وون توانم نمی ولی بیایم خوااد می دلم گوید می راحتی به او. است گااشته

 ...گفتن نه مهارت

 بگیریم؟ یاد را گفتن نه سنی وه از

 5 - 4 سرنین  حردود  در. اسرت  زنردگی  دیگر سالهای در آنها ویژگیهای از متفاوت اندکی که دارند ویژگیهایی خاصی سنین در کودکان

 لجبرازی  والدین قول از عبارتی به و کنند می مخالفت دیگران اای خواسته مقابل در. باشند داشته بیشتری استقالل دارند، تمایل سالگی

 و شرود  می دیده کودک عملکرداای اکثر در نحوی به معکوس رفتار که بطوری. است معروف گفتن نه ، سن به سنی دوره این. کنند می

 گفرت  تروان  می و شوند می آغاز سنین این در طبیعی بطور ویژگیها این. بکند عمل خود والدین خواسته خالف بر خوااد می نحوی به او

  .استند ب رگسالی سنین در مرتبط مهارتهای کردن پیدا برای ای اولیه تمرینات

 فررد  والدین اای خواسته به نسبت بویژه فرد نی  سنی دوره این در. کنیم می مشااده نوموانی دوره در دیگر یکبار ما را حالت این مشابه

 نشان برای روشی کار این. کند عمل خود نظرات و اا خواسته با مطابق بیشتر کند می تالش و گیرد می خود به کاری منفی و عناد حالت

 گفرتن  نره  یادگیری اما معروفند، گفتن نه اختصاصی اای دوره عنوان به اا دوره این اینکه ومود با. است نوموان در استقالل حس دادن

 .کند می پیدا تومهی قابل اامیت فرد ویژگیهای دای مهت اینکه به تومه با است، پایر امکان سنی ار در



 
 

 

 گفتن :  نه انواع

 گفتن نه رسیم؛ می کلی طبقه دو به کنیم، بندی دسته را استیم مهارت این از استفاده به ناوار آنها در ما که مواردی انواع بخواایم اگر

  .دیگران به گفتن نه و خود به

 خود به گفتن نه

 خرود  تصرمیمات  ساختن عملی برای و اساس این بر. کند می اتخاذ تصمیماتی اساس این بر و گیرد می نظر در اادافی خود برای فرد ار

 بره  بایرد  فررد  حرالتی  ونرین  در. کنرد  مبرارزه  شرود،  مری  او تصرمیمات  شردن  عملری  مانع و خود با ارتباط در که آنچه ار با است الزم

 مناسرب  غاایی رژیم یک امرای با است گرفته تصمیم که را فردی کنید تصور. برسد خود ااداف به بتواند تا بگوید نه خود اای خواسته

 خروردن  رفتارارای  برخی از دست باید آن به رسیدن برای که اوست اساس ادف وزن دادن کااش. داد کااش را خود وزن از تعدادی

  .کنید خودداری شیرینجات ، خوردن از مثال. بردارد

. دارد  مری  نره  مواو خود اای خواسته به واقع در کند، می مقاومت خوشم ه شیرینی تکه یک خوردن وسوسه و مقابل در فرد که زمانی

 نمررات  دارد قصرد  که بگیرید نظر در را آموزی دانش دیگر مثال یک عنوان به. دارد منافات او تر اساسی اای خواسته با که اایی خواسته

 صررف  کمتری زمان ما ری ی برنامه ونین در طبعا. گیرد می تصمیماتی و کند می ری ی برنامه. آورد بدست سال پایان امتحان در باالیی

 نره  بررای  خود مهارت از واقع در کند، می مقاومت تلوی یونی برنامه یک تماشای وسوسه مقابل در که زمانی. شد خوااد غیره و تفریحات

  .کند می استفاده خود به گفتن

  دیگران به گفتن نه

 ارای  خواسرته  و تمرایالت  که فردی حالت این در. کند می پیدا منافات دیگران اای خواسته با فرد تمایالت و فرد اای خواسته که زمانی

 دانرش  کنید تصور داد؟ انجام را کار این تواند می وگونه. کند مقاومت دیگران اای خواسته مقابل در است ناوار داد، می ترمیح را خود

 امانرت  بره  امتحران  شرب  را او کتراو  کره  دوسرتش  درخواسرت  مقابل در دارد الزم خودش مطالعه برای را خود درسی کتاو که آموزی

  .شود می احساس گفتن نه مهارت معموال مواردی ونین در. باشد داشته باید العملی عکس وه خوااد، می

  گوییم؟ می نه مواردی چه در

 آنهرا  بره  رد مرواو  مدیت با و کرد مقاومت دیگران اای خواسته مقابل در امیشه آیا کرد؟ استفاده مهارت این از باید موارد امه در آیا

 کره  زمانی. باشیم داشته رسد، می نظر به الزم آنها در گفتن نه که موضوعاتی و موارد روی مناسبی بندی طبقه باید که است مسلم داد؟



 
 برر  مبنی فردی درخواست مثل. کند رفتار قاطعیت با فرد است الزم دارد امراه به فرد برای مدی مشکالت و خطرات درخواستها قبول

 است الزم و آورند می بار به فرد برای مدی و وخیم نتایج که استند مواردی اینها امتحان ملسه سر تقلب رساندن یا ، سیگار از استفاده

 خودمران  که دوستی به کتاو دادن امانت وون دیگری موارد در. باشد داشته را موارد این در قاطعیت ابراز برای الزم مهارت حتما ، فرد

 مهارتهرا  ایرن  از رااکارارا  این ومود عدم صورت در بود دیگر رااکاراای دنبال به ابتدا در توان می دیگری مشابه موارد یا داریم نیاز آنرا

 .کرد استفاده

 .دارند گفتن نه مهارت که افرادی ویژگی

 و اسرت  واضرح  و روشرن  اادافشران  و دارنرد  زنردگی  در شخصی اای برنامه باالست، آنها نفس به اعتماد دارند، خوبی قاطعیت افراد این

 به دارند، ضعیفی خودباوری  ندارند گفتن نه برای کافی توان که افرادی مقابل در. رسید خوااند خود ااداف به راای وه از که دانند می

 آنهرا  بره  را الزم اامیت باشند داشته اگر و باشند نداشته مشخصی ری یهای برنامه و ااداف است ممکن. شوند می دیگران تسلیم راحتی

 ، دوستیها دادن دست از به آنها ترس از ناشی تواند می که داند می اامیت دیگران خواست شدن برآورده به معموال افراد این. داند نمی

 .باشد...  و شدن طرد

  گفتن نه مهارتهای تقویت

 ااداف این به رسیدن برای را خود مسیراای و باشید داشته مشخصی ااداف. است راه این در اول گام اا برنامه و ااداف کردن مشخص

  .کنید معین

  .کنید تقویت را خود نفس به اعتماد

  .کنید تکرار تر م ئی مسائل در تمرین با را گفتن نه

 .داید قرار تومه مورد را آنها ویژگیهای و کنید دقت زمینه این در خوبی مهارتهای و دارند قاطعیت که افرادی به

 نخواارد  مخترل  را شرما  امتمراعی  ،رابطره  گفتن نه که باشید مطمئن و کنید تقویت را خود دای اف ایش را خود آگاایهای و اطالعات

 برقراری با. بود خوااد شما نفع به رابطه رفتن دست از شود، می مربوط خطرناکی و مدی مسائل به گفتن نه که ام مواردی در. ساخت

 .داشت خوااید رفته دست از رابطه برای مایگ ینی امتماعی سالمتر روابط

 گفتن " نه "و  امتناع مهارت

 ، کنیرد  مری  اضرطراو  احسراس  امرا  ، بگوییرد  " نه " خوااد می دلتان ، ندارید را انجامش به تمایلی که است کاری انجام توقع شما از

 کنرد  می منفی احساس تولید گفتن " نه "دای نشان مساعی تشریک اال و موافق انسانی را خود خوااید می ، کنید می فشار احساس

 و بگویند او به وه ار که است نهفته ما ومود اعماق در ، است فرانگی و تربیتی اای درشیوه منفی احساسات این از بسیاری ریشه که



 
 مشرکالت  از بسریاری  آغراز  سرر  ، نادرست اای درخواست به " نه " گفتن در توانایی عدم بدانید نیست بد.داد می انجام بخوااند او از

 ویر   یرک  از ارا  نابسرامانی  و اا بدبختی از بسیاری وه. کنید آغاز را کاری ار تامل با و بگیرید مدا را کاری ار شروع است الزم. است

 خطرنراک  وی ارای  برابرر  در خرود  از بایرد  مرن : پرخطرر  ارای  موقعیت مقابل در گفتن نه اای روش از ای نمونه.شود می شروع م ئی

 یرک  او کنرد  مری  مصررف  مخردر  مواد یا سیگار ، من دوست اگر.رساند می آسیب من بدن به آن مشابه وی اای و سیگار.کنم محافظت

 اارل  مرن  " ، " ندارم ای عالقه من " ، " متشکرم نه ".نیستم آن انجام به مجبور من ، داد می انجام که کاری ار و است دیگر شخص

 سرعی  دیگرران  گراای .کنم می دوری ، برسانند آسیب من به که وی اایی از" نه " بگویید و بداید تکان را سرتان فقط ، " نیستم مواد

 " قاطعانره  و کنم می مقاومت ، خالف پیشنهاداای برابر در.کنم می دفاع خودم حقوق از من.کنند دخالت من اای تصمیم در کنند می

 ناراحرت  از ایشانترس تایید و دیگران کردن راضی به شدنمیل غافلگیر گفتن " نه " مای به گفتن " بله " علل مهمترین.گویم می " نه

 روش قردرت  بره  نیاز گاشتگی خود از فلسفه احساس فرانگ نوع دستتالفی باال مقام با گنااتفاوت مجازاتاحساس از دیگرانترس کردن

 مهرارت  و انتقادی تفکر رشد امتماعی و فردی اای مهارت رشد پایری مسئولیت و نفس ع ت اف ایش: زا آسیب شرایط در مقابله اای

 بره : کره  دارد حق فرد ار نکنیم فراموش و خالف پیشنهاداای برابر در " گفتن نه "  مهارت و امتناع قدرت آموزش گیری تصمیم اای

 کنرد  برخرورد  قاطعانره  بخوااد و کند درخواست است مایل که را آنچه باشد داشته را خود اای اولویت شود برخورد او با محترمانه طور

 اسرت  داده آن مقابرل  در بهرایی  که را آنچه داد نشان قاطعانه رفتار که کند انتخاو. باشد نامتعارف و غیرمعمول دیگران برای اگر حتی

 کند اشتباه بگوید " نه " گناه احساس بدون کند بیان را آنها و باشد داشته شخصی عقاید و نظرات آورد دست به و کند دریافت

 ارای  موقعیرت  برا  رویری  رویا مهت افراد، سازی آماده ، امتماعی روابط گسترش و مامعه اف ون روز پیچیدگیهای و تغییرات به تومه با

 ، امتمراعی  ناانجاریهرای  و روانری  بیماریهرای  از پیشگیری مهت شناسان روان دلیل امین به.  رسد می نظر به ضروری امری ، دشوار

 آغراز  مردارس  سرطح  در و مهران  سراسرر  در را گفتن نه مهارت ممله از و ومود ابراز مهارتهای خصوص به زندگی اای مهارت آموزش

 مری  فراام را مفید و مثبت رفتار سازگاری زمینه که شود می گفته تواناییهایی از ای مجموعه به زندگی مهارتهای آموزش. »  اند نموده

 بره  بتوانرد  دیگرران  و خرود  به زدن لطمه بدون خود، امتماعی اای مسوولیت پایرش ضمن که سازد می قادر را فرد توانایی این و.کند

 (1388امکارن  و زاده کریم.)شود رو به رو فردی بین روابط در روزانه مشکالت و انتظارات ، خواست با موثری شکل

 در مهارتهرا  این از بسیاری بلکه نیست حاضر عصر گران پژواش   کار حاصل تنها است مشهور زندگی مهارت عنوان تحت امروز که آنچه

 زمرانی  زنردگی  مهارتهرای  آمروزش  ضررورت  و اامیرت .»است شده بیان معصومین احادیث و قرآن در خصوص به الهی تعالیم الی به ال

 برر  بررای  را فررد  تواناییها این. شود می امتماعی -روانی تواناییهای ارتقای مومب زندگی مهارتهای آموزش بدانیم که شود می مشخص

 خرود  محریط  و فرانگ ، مامعه انسانهای سایر با تا کند می کمک او به و بخشد می یاری زندگی موقعیتهای و کشمکشها با موثر خورد

 مومب گفتن نه مهارت بخصوص زندگی مهارتهای ،تمرین ترتیب بدین.نماید تامین را خود روانی سالمت و کند عمل سازگارانه و مثبت

 از بسریاری  ، سرالم  و مثبرت  رفتاراای آمدن پدید با نتیجه در(.»1384، ناصری.)شود می انسان رفتار و ارزشها ، نگرشها تغییر یا تقویت

 زنردگی  بررای  نیراز  مرورد  مهارتهرای  گسترش و رشد در کودکان به این بنابر. بود خوااد پیشگیری قابل بهداشتی و امتماعی مشکالت

 مهارتهرای  و عواطرف  تکامرل  و رشرد  در آنران  بره  کمرک  امچنرین  و مشرکالت  با خورد بر در نفس به اعتماد اف ایش یا ،ایجاد مطلوو

نقرش خرانواده در    (.1371، نژاد شعاری) رسد می نظر به ضروری سازنده و موثر امتماعی محیط با موفق سازگاری مهت الزم امتماعی



 
رشد فرزندان بسیار موثر است به طوری که آن را منبع اصلی انتقال مهارت اا معرفی می کنند خانواده منبع اصلی انتقال مهارت ارای  

یط و طرز عمرل خرانواده   اساسی، رفتاراا، عادت اا و میراث فرانگی به فرزندان است. در حقیقت آینده و تقدیر کودکان بستگی به شرا

 اارداف  اسرت،با  آن ی مجموعره  زیرر  گفرتن  نره  مهرارت  که زندگی اای مهارت اامیت به تومه با این بنابر ( 1396اا دارد. ) ااشمی 

 برنامره  از یکری  .شرود  مری  آشکار ما برای کودکان به مهارتها گونه ای آموزش ضرورت روانی سالمت سطح ارتقای و پیشگیری گوناگون

 افر ایش  مهرانیبرای  بهداست سازمان.است کودکان به زندگی مهارتهای ، گرفته قرار تومه مورد مهانی سطح در که ای پیشگیرانه اای

 در و دیرده  تردارک  زنردگی  مهارتهای آموزش:  عنوان تحت ای برنامه امتماعی و روانی اای آسیب از پیشگیری و روانی بهداشت سطح

 کشروراا  از بسیاری در برنامه این بعد به سال آن از است، نموده مطرح متحد ملل سازمان کودکان صندوق«)  یونیسف» در 1993 سال

 پرس  کره  مختلفی پژواشهای(.1377، خانی محمد و آبادی قاسم نوری ترممه ، مهانی بهداشت سازمان) است گرفته قرار مطالعه مورد

 نشران  روانی سالمت و سازگاری مختلف ابعاد بر را آموزش این ،تاثیر گرفته صورت مدارس در زندگی مهارتهای آموزش برنامه امرای از

 مثبرت  امتمراعی  رفتارارای .دارد مثبت تاثیر ذیل موارد در امتماعی مهارتهای و زندگی مهارتهای آموزش کلی طور به که داد ممممی

 ،کمرویری  ،افسردگی ،اضطراو خشم کااش ، آگاای خود -مساله حل توانایی ،اف ایش( امکارن بین مثبت امتماعی تعامل) مدارس در

 ، ورزی مرئرت  افر ایش  ، امتمراعی  رویارویی ، بحران با ،مقابله امتماعی ،مقبولیت درونی مهارت مایگاه ایجاد ، ب اکارانه رفتاراای ،در

 ارتقرای  بره  زنردگی  مهارتهرای  آموزش که داد می نشان پژواشها.مناسب.  امتماعی کالمی غیر و کالمی مهارتهای ، مثبت پنداره خود

 بره  اولیره  سرطح  در پیشرگیرانه  ارای  برنامه ترین اساسی از و کند می کمک زندگی مختلف ابعاد در نوموانان و کودکان روانی بهداشت

 مسرائل  پیرامرون  نوموانران  و کودکران  سراختن  آگراه  در مهمی نقش مدارس.است شاد زندگی یک اصلی ،بخش سالمتی.روند می شمار

 آن کره  اسرت  ومود ابراز مهارت اای مجموعه زیر از یکی گفتن نه مهارت.دارند آنان به زندگی مهارتهای آموزش و سالمتی و بهداشتی

 برا  را مرا  اای خواسته و اا نیاز و احساسات ابراز وگونگی که است مفهومی گفتن نه  مهارت است زندگی مهارتهای ی مجموعه زیر ام

 دارد  می نشان را  شویم دیگران ناراحتی باعث که این بدون کنیم دفاع خود حق از توانیم به که طوری به صادقانه و محترمانه قاطعیت

 کررد  عمل روان سالمت و گفتن نه مهارت قدرت از برخورداری می ان به بسته امچنین.دارد بستگی مان زندگی و خود از ما درک به و

 بریش  وی ی گفتن نه توانایی داشتن حقیقت در است متفاوت ما انتخاو و اا ارزیابی ، دیگران با ارتباط برقراری ، استرس کنترل در ما

 حتی.کرد تائید صد در صد را سالمت توان نمی روحی بیماری نداشتن لحاظ به صرفا که معنی بدین.  است روحی بیماری ومود عدم از

 از ترر  سرالم  روحری  لحراظ  به ما از برخی که است واضح اما بریم نمی رنج تشخیص قابل روحی خاص بیماری از ما از بسیاری که این با

 مسرلم  وره  آن. است گرفته نام« مثبت شناسی روان:» عنوان تحت سازند می را روان سالمت که ویژگیهایی ی مطالعه. استیم دیگران

 بهبرود  امکران  حرد  ترا  بتروانیم  افرراد  در دا  روان سرالمت  اگرر   لاا.است اامیت حائ  مسم سالمت مانند نی   روان سالمت حفظ است

 بیران  به. بشناسانیم دیگران به را ارزشها ایم توانسته کار این با یعنی کنیم تقویت دیگران در را خود از مثبت نگرش توانیم می ببخشیم

 آنران  در را گفتن نه مهارت حدودی تا ایم توانسته طریق این به پس.  کنیم تقویت دیگران در را ومود ابراز مهارت ای توانسته تر ساده

  یابد می اختصاص دارند آشکار و مدی مشکالت که ازافراد کووکی گروه به عمدتا مناسب آموزشی خدمات اما.نماییم تقویت

 واژگان تعریف



 
 .کنم تقویت راانمایی آموزان دانش در را گفتن نه مهارت توانم می وگونه

 روش طریق، ، راه معنای سووال،به و استفهام ادات: وگونه

 آمدن بر عهده قدرت،از ، نیرو معنای توان،به بن از اخباری مضارع شخص اول:توانم می

 کار در دستی ،زبر زیرکی،وابکی ، کاری،استادی در بودن ر،مهر و میم فتح با«مهاره» عربی مصدر:مهارت

 آری نا،نقیض ، نفی،نی نون،حرف کسر با ژالوی ،در نون فتح با:نه

 ساختن ،نیرومند ،توانمندکردن دادن ،نیرو دادن ،توانای دادن قوت معنای به ی فتح و،و ،کسر ت فتح با تقویه عربی مصدر:تقویت

 را آن و نمایرد  یافرت  در کاست و کم بدون افرادی یا فرد از... و ،علم ،شغل،دانش حرفه که آموز،فردی دانش فارسی ممع: موزان آ دانش

 نماید. یافت در نمره یا پاداش مقابل ودر داد عودت دانده آموزش به مجدد آزمایش طی

 

 

 عمومی تعلیمات مقاطع از مقطع دومین اصطالحی لحاظ از ولی فرد برای راه نمودن نمایی،مشخص عالوه به راه از مرکب:راانمایی

 است تحصیل ی ادامه حال در ما کشور عمومی تعلیمات دوم مقطع در که آموزی دانش: راانمایی آموز دانش

 ةدر ،نیرازه  احساسرات  ابرراز  در آنره  آمادگی مهت راانمایی آموزان دانش در توانایی ایجاد یعنی:اصطالحی لحاظ از باال ی ممله معنای

 کند. فراام را دیگران حتی نارا اسباو که این بدون خود حق از دفاع مهت در قاطع و صریح و محترمانه حالتی با خواستهایشان

 شرده  ریر ی  طررح  خرانواده  در باید تربیت کنار در مهارت این که وون.شود تقویت یشان اا بچه در اا خانواده ازطریق باید مهارت این

 ایرن  در نیر   مامعه حتی و مدرسه بلکه اا خانواده تنها نه متاسفانه که صورتی در.شود گرفته بکار مامعه در و تمرین مدرسه در سپس

 و. انرد  ندیرده  براره  ایرن  در آموزشری  اریچ .انرد  شرده  امرر  این انجام مامور که افرادی که حالی در. نگرفته است صورت اقدامی ایچ باره

 آحاد امراه باید باشیم داشته را مهارت این تقویت قصد ما اگر و ، استند ضعیف گفتن نه مهارت بخصوص مهارتها این در نی  خودشان

 به را آن کار اندر دست مامعه باید حتی و کنیم تقویت را آن بتوانیم تا شده کار به دست پرورش و آموزش آن راس در و مامعه مسوول

 دانرش  آشنایی صورت در که ورا.داد قرار مدارس دروس ردیف در آن از مهمتر حتی و دروس سایر طول در  رسمی درس یک صورت

 ایرن  که این دیگر.آورد با مثمربه و پایر مسوولیت مفید افرادی مامعه برای را اا آن تواند می آموزش کنار در گفتن نه مهارت با آموزان

 کره  بفهمنرد  و.ببرند پی شان خود اعتبار و ارزشها با طریق این از آنکه تا. گیرد قرار تومه مورد بیشتر محروم مناطق مدارس در باید امر

 بره  تومره  با که داشتند نظر مد نی  را این خود بیانات در آنها ونین ام.بیافریند ارزش آنها برای تواند می درست گفتن نه مواقع بعضی

 پرورشی و آموزشی امکانات اقل حد با شهری پایین ای منطقه در.استیم تدریس مشغول آن در که رسالت راانمایی ی مدرسه که این



 
 قرومی  تعصربات  بره  تومره  برا  و دلیل این به استند متفاوتی فرانگهای و ملیتها دارای آموزان دانش اتفاق به قریب اکثریت و باشد می

 دارند را مدارس سایر به نسبت بیشتری پایری آسیب گفتن نه در ضعف وداشتن خود به مخصوص

 باشیم، داشته ناراحتى احساس شدیداً خاطر امین به و کنیم موافقت آنها با و شویم دیگران درخواستهای تسلیم باشیم مجبور دائماً اگر

 دیگرران  ناتمرام  ارای  درخواسرت  برا  شخصیم، ااى برنامه زدن ام به دلیل بگویم نه توانم نمى ورا» بپرسیم خود از که رسد مى روزى

 نگرران  مثالهای شما شاید «آورم؟ مى ومود به سختى شرایط «بله» یک گفتن با دارم گفتن «نه» به عالقه که مایى در ورا و ویست؟

 راسرتی . …… و بکشرم  سریگار  شردم  مجبرور  خرود   براطنی  میرل  رغرم  علی که گرفتم قرار موقعیتی در اینکه مثل ب نید تری کننده

 و وون بدون پایرفتن راه از خاطر امین به و دارید وحشت سایرین با خود دوستانه ارتباطات شدن ضعیف یا شدن قطع از ورا؟احتماالً

 آنهرا  بره  گفرتن  نره  از کره  دارید عالقه اشخاصى یا شخص به آنقدر اینکه یا و کنید مى راا وحشت این از را خود درخواست یک وراى

 اراى  برنامره  و اا خواسته از دست و ب نید لطمه خود احساسات به که بینید مى این را راه ترین ساده نتیجه در کنید مى گناه احساس

 کراری  ارر  آنهرا  برای حاضرید و بینید مى مسؤول معمول و متعارف حد از بیشتر سایرین مقابل در را خود ام شاید. بکشید شخصیتان

 کنیرد  مرى  فرض خودمحورى و خودخوااى معرفتی، بی را درخواست این رد خاطر امین به و!!!ب نید ضرر خود سالمتی به حتی بکنید

 دیگرران  نرامعقول  ارای  خواسته فدای را خود ارزشهای واقع در و کنید مى درخواست این قربانى را خود ااى برنامه و خود ام باز پس

 معنراى  به شما از آنها درخواست کنید مى فکر و بینید مى متفاوت اى زاویه از را دیگران کارااى دادن انجام ام، اوقات گااى.کنید می

 .باشید شرایطى ونین تکرار منتظر ارگ  نباید واقع در نپایرید را آن اگر و است بودنتان ارزش با و مهم

 ذان از درخواست یک به گفتن نه از پیش که است فکرى م احمتهاى و نادرست باوراای و تفکرات از اایى نمونه شده ذکر موارد تمام

  .گارد می ما

 

 کرد؟ تر ساده را «گفتن نه» توان مى راههایى چه از

 از دوسرتى  اگرر  مثرال  براى. کنید شناسایى را بینید مى رااتان سر بر ذانی و اخالقى نظر از که موانعى یا سداا اول قدم در ، اول گام

 داشت. خوااد عواقبى وه بگویید نه او به اگر و کند نابجایی درخواست شما

 .نکند صحبت شما با مامرا این از پس ارگ  او ترسید مى آیا -

 .کند فکر دیگری مور شما مورد در مبادا که نگرانید این از آیا -

 شوید؟ مى برکنار کار از «بگویید نه» کارفرمایتان به اگر یا

 بود؟ خوااد آور زیان شما برای شغلی لحاظ از واقعا امکارانتان از یکی درخواست رد یا



 
 برا  نکنیرد  عجلره .کنید ترسیم خود ذان در را احتمالى شرایط بینى واقع با آن، منفى بعد از احتمالى خطرات بررسى از پس ، دوم گام

 مناسرب  کرار  ابتدای برای شاید داید انجام را کار این کنید یادداشت را مختلف احتماالت که بینید می نیاز اگر بردارید را گام این دقت

 .باشد

 شراید  طرفرى  از. شرود  خرراو  مورد این با که است این از استوارتر ما دوستى ااى پایه اما شود مى ناراحت کمى دوستم بگویم نه اگر -

 .کند پیدا بیشترى اعتماد ما دوستى به نسبت من رک و صریح «نه» شنیدن خاطر به دوستم

 خروردن  ام به از ناشى روحى فشار به تومه با و بگویم «بله» اگر اما. شود مى ناراحت کمى من گفتن «نه» برابر در حتماً اداره رئیس -

 .آمد خوااد پیش بدترى عواقب کنم کار حوصله بى و عصبانى اایم برنامه

 در امتماعی ام و فردی لحاظ از ام خوبی عواقب آینده در کنم عمل ام خانواده و خود ارزشهای خالف بر مدت این در دوستم با اگر -

  .نیست انتظارم

 را خرود  پرایرش  عدم که آورد مى بومود را امکان این تر بینانه خوش و منطقیتر دیدگااى از احتمالى شرایط مطالعه قطعاً ، سوم گام

 اینکره  از قبرل  داد می را آمادگی این شما به گفتن نه مهارت.روید نمی اساس بی دالیل و اا تومیه دنبال دیگر شما قطعا. کنیم اعالم

 ایرن  از برخری .بدایرد  دیگرران  درخواسرتهای  بره  منطقری  پاسر   و برداریرد  را نیراز  مورد گامهای سریع و کرده ،فکر داید مثبت مواو

 نامناسرب،  شررایط  در گفرتن  نه در ناتوانی برعکس و داد قرار تاثیر تحت را شما آینده است ممکن شما اای گفتن نه و شما پاسخهای

 کامرل  وضوح با و مستقیم مرحله این در.است مشکل بسیار عادی شرایط به بازگشت که کند می موقعیتهایی و موضوعات درگیر را شما

 تراشرى  بهانره  پس باشد، اماانگ کالمتان با نظر مورد مسأله انجام با شما مخالفت از ناشى رفتار و حرکات داید امازه. بگویید را «نه»

 از نخسرت  مهرارت  ایرن  تمررین  برراى  است بهتر که  کنید مى برخورد مشکالتى از نباشیدالبته مامرا تومیه دنبال به و نکنید مورد بى

 از بعرد  توانید مى ترتیب این به. است کمتر آن از ناشى صدمات و خطر احتمال که بگویید «نه» مواردى به و کنید شروع تر ساده موارد

 غریبره  یرا  خانواده ن دیک، دوستان مثالً است تر ساده خاص افراد به گفتن نه شروع قطعاً.بگیرید ای معقوالنه و مهمتر تصمیمات مدتى

 نره  باشرد،  داشرته  اى شرده  حساو و منطقى دلیل که گفتنى نه نشود فراموش البته) کنید شروع آنها با استید راحتتر کدام ار با... اا

 است مسؤولیت پایرش عدم یا و حوصلگى بى تنبیلى، روى از که مواردى

 :دار معنى و منطقى گفتن نه یك متفاوت راههاى

   :ساده و مستقیم روش از استفاده  -

 مخالفرت  تراشى، دلیل ارگونه از دور به و مختصر خیلى ندارد، ومود آن امکان که داید انجام را کارى خوااد مى شما از شخصى وقتى

 .نکنید پردازی حاشیه.کنید اعالم را خود



 
 ایرن  ،مرن  متاسفم نه،: بگویید ساده خیلى ندارد ومود کار این امکان اگر ، داید انجام را او تکالیف خوااد مى شما از دوستى مثال براى

 .  دام نمی انجام را کار

 شررایط  حاضرر  حرال  در کنیرد  مشخص آن دنبال به و داید نشان پیشنهاد این به نسبت را خود مندى عالقه و رضایت:تابی باز روش  

-3.نیسرت  امکرانش  و توانم نمی االن اما بنویسم را تان تکالیف داشتم دوست داد می امازه شرایطم اگه.ندارید را درخواست این پایرش

 را شرما  تکرالیف  توانم نمى.کنید مطرح م ئیات، ذکر و حاشیه به پرداختن بدون را تقاضا رد واقعى و کوتاه دلیل:دلیل با امراه نه گفتن

 بره  را خرود  نیت حسن واقع در دیگر پیشنهادى کردن مطرح با روش این در-4.دارم کم وقت خودم کاراای انجام برای وون دام انجام

 برا  امرراه  گفرتن  نره  -5وطوره؟ شد فرصت اگه بعد افته بیام،برای تفریح شما با توانم نمی اقته این.داید مى نشان کننده درخواست

 رد و داریرم  آمرادگى  دیگرر  امررى  انجرام  براى دایم نشان کننده درخواست به که است این دیگر راه.دیگر کارى یافتن براى مو و پرس

 مری  خواسرتی  منرابعی  یرا  کتاو اگه اما دام انجام را تو تکالیف توانم نمی.نیست ارتباطى موارد تمام رد من له به خاص مورد این کردن

 و سراده  موقعیرت .« اسرت  کررده  گیر سوزنش که نوارى» مانند درست که ایست  گونه به گفتن نه از نوع یک -6.ب ارم اختیارت در تونم

 امتحران  ن دیرک ) دارم  امانرت  تو به را ام م وه توانم نمى من نه -:مثل تکرار فقط. توضیح و شرح ایچ بدون. کنید تکرار را خود خاص

 اول فصل وند قبول، - دام تو به را ام م وه توانم نمى نه -.کشد نمى طول زیاد کنم مى خوااش اما -(دارید کمی فرصت شما و است

 خرالص  بلره  احتمرالى  عواقرب  از و بگوییرد  نره  یرک  -.خرونم  مری  دارم االن دارم  تو به را ام م وه توانم نمى من نه -. بده را آخرش یا

 نباشرد  مجبرور  تا نکرد تکرار را اول حرف او اید، شنیده نگفت را "الف" معلم پى در پى تالش با که را! عاقلى کودک داستان حتماً.شوید

 .رود پیش  "ی" آخر تا

 بگروییم  مررتت  برا  را اول نه اگر. رویم مى بیرااه به ناکرده خداى که شرایطى در خصوصاً. است امین ام، زندگى داستان اوقات گااى

 .شویم نمى تعارف با امراه «بله» اسیر

 بره  شراید . )شود مى معنى بى شما گفتن بله کم کم. کنید پرای  گفتن نه از و بگویید «بله» امیشه اگر. نکنید فراموش اینکه ضمن در

 .کنند گرم ویدن گل به را خود سر داند مى ترمیح و گویند نمى بله اول بار وقت ایچ خانمها عروس خاطر امین

 سرردرد،  شرکل  بره  را قلبرى  پرایرش  عردم  ایرن  مسمانى عالیم و داد مى استرس شما به گفتن بله بگویید، نه دارید دوست قلباً وقتى

 در -.کنید مبران را آن عواقب تا کنید تلف را خود وقت باید مدتها و دید خوااید خواو برنامه ریختگى ام به و شانه عضالت کشیدگى

. داننرد  مرى  وى با ارتباط و شخص آن به گفتن نه را نفر یک خواسته به گفتن نه افراد برخى نشوید، سردرگمى و گیجى دوار گفتن نه

 «.باشد مى او اخیر خوااش رد» آن مفهوم فقط ندارید دوست را شخص آن شما که نیست معنا این به گفتن نه

 از دیگرران . گیرید دست به را کاراا کنترل کرد خوااد کمک شما به کار این. بگویید نه مؤدو و آرام صادق، که شود مى تأکید ام باز -

 احتررام  برا  و قاطعیت با را نه -.داید انجام تأخیر با و میل بى دودل، را کارى اینکه تا شد خوااند خوشحالتر شما صادقانه «نه» شنیدن

 مشرااده  حتمرا . میباشرد  آن غیرر  یا معتاد دوستان توسط مواد مصرف به تعارف در گفتن نه ضروری  موارد از یکی.نکنید شک ، بگوئید

 مراسرم  یک در یا قدیمی دوستان ممع در حضور با حاال و اند نموده مواد ترک به اقدام اراده با و فراوان سختی با که را افرادی اید کرده



 
 اعتیراد  بررای  سرآغازی واین داد می فنا باد به را تالشهایش تمام نتیجه و گرفته قرار مواد مصرف پیشنهاد درمعرض ناگهانی صورت به

 شود  می مجدد

 مری  نظرر  بره . است برخوردار خاصی اامیت از قاطعانه رفتار ایجاد ، امتماعی اای آسیب از پیشگیری برای است داده نشان اا پژواش

 کرردن  حمله و عصبانیت پرخاشگری، معنای به قاطعیت گیرند، می اشتباه تند و پرخاشگرانه رفتاراای با را قاطعیت افراد از خیلی رسد

 مانردن  و ای پدیرده  برا  موافقرت  عردم  و مخالفت دادن نشان خود، اای خواسته روی ایستادن معنای به قاطعیت نیست، مقابل طرف به

 .است مشخص و واضح بصورت خود نیازاای روی

 دهیم؟ افزایش خود در را گفتن نه مهارت توانیم می چگونه

: بگروییم  بگیرریم،  خرواایم  مری  تصمیمی وه که نیستیم مطمئن اگر.  «نه» یا «بلی» بگوییم؟ خواایم می وه که کنیم مشخص ابتدا در

 صرادق  خودمران،  نظرات و عقاید نیازاا، احساسات، به نسبت-2...داد خواایم پاس  او به وقت وه که بگوییم و کنم فکر مدتی است الزم

  .بشناسیم را اا آن و باشیم روراست و

 کنیم بیان محکم و مشخص، را خود منطقی اای درخواست -

  .کنیم بیان صادقانه و مستقیم روشی به را خود مقاصد و ااداف -

 .کنیم بیان خواای معارت و شرمندگی بدون را خود نظرات نقطه -

 .کنیم خودداری زیاد توضیحات دادن از اما بگوییم مخالفت برای را خود دلیل خالصه بطور دارد امکان که مایی تا

 بخواایم توضیح و کنیم سؤال موضوع شدن روشن برای نشدیم، مقابلمان طرف پیام و خواسته متومه کامالً اگر- -

 

 

 باشیم  داشته خود به رامع خوبی احساس که داد می را فرصت این ما به خودمان، رفتار به رامع بودن مسئول- -

 ایرن  آنهرا  بره  عروض  در کنند، تحمیل ما به را خود اای ارزش و عقاید رفتاراا، ما، اطرافیان و اا امکالسی دوستان، که ندایم امازه- -

 خواایم؟ می وه و داریم؟ احساسی وه و فکر وه ما بدانند تا بدایم را فرصت

 - .بدایم برآن نی  توضیحی یک آن انتخاو صورت در باشد الزم است ممکن و کنیم استفاده «نه» ی کلمه از -

 این وراکه...« کنم نمی فکر اینطور من آخه دانی، می خوو: »... بگوییم اینکه تا «نه» بگوییم بدایم، انجام خواایم نمی را کاری وقتی- -

 .قاطعیت تا ماست تردید ی نشانه پاس 



 
...«  خواام نمی من» یا «نکنم را کار این که دارم تصمیم من» عبارت از...«  نباید من» یا...«  توانم نمی من» عبارت مای به است بهتر -

 .کنیم استفاده خود مخالفت بیان در

 مدیرد  توضریحات  اربرار  نیسرت  نیرازی . کنریم  تکررار  را خود مخالفت و امتناع بار وندین دیگران خواسته مقابل در باشد الزم شاید -

 .بگوییم را خود اولیه دالیل و کنیم تکرار را «نه» فقط بدایم،

 حتری  یرا  کنریم  عوض را بحث موضوع یا کنیم سکوت دارد، خود خواسته بر اصرار باز ما «گفتن نه» اربار از پس ما مقابل طرف اگر- -

 .کنیم ترک را محل و کرده قطع را مکالمه توانیم می

 .شود می ما مقابل طرف در تدافعی حالت باعث سؤاالت اینگونه کنیم، امتناو ( Why question) «ورایی» سواالت از

 .بشناسیم را اا آن و شویم می قائل احترام و اامیت دیگران قوانین به -

 مرن : »ماننرد  اسرتیم؛  او شررایط  متومره  که بفهمانیم او به تا کنیم بیان ایم، کرده رد را او ی خواسته که را شخصی احساس توانیم می -

 .«... من اما کند، می ناراحت را تو این که دانم می

 کنیم حل را دیگران مشکالت که نیست ما وظیفه این نکنیم، گناه احساس خود امتنان از -

 بمانم را عصر تمام نمیتوانم من:بگوییم مثال بطور توانیم می کنیم، کمک او به استیم مایل اما نیستیم موافق فرد، اولیه تقاضای با اگر -

 .بمانم ساعت دو توانم می اما کنم، کمک تو به و

 .بدایم منفی پاس  حاال ایم، داده مثبت پاس  ابتدا در که تقاضایی به و کنیم عوض را خود ی عقیده که داریم را حق این ما -

 و «ترو » ی کلمره  از اسرتفاده  برا  آنکه مای به کنیم استفاده «ما» و «من» ضمیر از خود ناراحتی و عصبانیت احساس دادن نشان برای -

 مرن  نظرر  بره  وقتی شوم می ناراحت خیلی من: بگوئیم است تر مناسب مثالً. بگیریم سویش به اتمام انگشت و کرده سرزنش را او «شما»

 .شوید نمی قائل ارزشی ایچ دیگران نظرات به و استید تومه بی و خیال بی خیلی شما: بگوئید اینکه تا کنید نمی تومه

 افتاده فرد اای شانه صدا، ضعیف تُن مثالً کنیم؛ استفاده مناسب صدای تُن و بدنی وضعیت از دیگران با ارتباط انگام در

 بررای  را مقابرل  طررف  و دارد  می نشان ما در را انفعال و تردید ترس، حالت نامطمئن، و مستقیم غیر نگاه و شده قفل درام اای دست 

 مرا  پرخاشگری ی نشانه...  و گستاخانه نگاه شده، سپر اای سینه فریاد، و داد برعکس، و کند، می پرواتر بی اش منطقی غیر اای درخواست

 کالمری  پیرام  ی کننرده  منعکس و کننده تقویت ما کالمی غیر ژست باشیم مطمئن یعنی است؛ دیگران حقوق و قوانین گااشتن زیرپا و

 ماست

 .کنیم نگاه مقابل طرف صورت به و کنیم استفاده مناسب وشمی ارتباط از خود پیام انتقال و بیان انگام در -



 
 .بنشینیم یا بایستیم مقابل طرف از راحت و مناسب ی فاصله یک در -

 .کنیم استفاده ایم گفته آنچه تأکید برای توانیم می خود بدن حاالت و ژست از -

 .دایم توضیح را آن است، نشده دریافت روشنی و خوبی به ما پیام و ادف کنیم می فکر اگر و کنیم تکرار را خود پیام ل وم صورت در -

 کنریم،  مطررح  دیگرران  خواست و نظر عقیده با را خود مخالفت و بگوئیم «نه» پاس  است الزم که گیریم می قرار موقعیتی در که زمانی

 :بپرسیم خود از را سؤاالت این امیشه

 کنم؟ بیان تر روشن و تر واضح اروه را خود پیام توانستم آیا -

 کردم؟ عمل مشخص و خاص بطور بگویم خواستم می که وی ی مورد در وقدر -

 کنم؟ می راحتی احساس آن انجام با آیا کنم؟ تکرار را خود پیام دوباره است ممکن آیا -

 کردم؟ استفاده پیامم انتقال برای خود بدنی زبان از وگونه خود، کالم بر عالوه -

 :خودمان تقاضای مورد در

 نگاریم منفی پاس  اولین با خود ی خواسته از زود خیلی و کنیم تکرار را آن داد، ما تقاضای به منفی پاس  اول بار مقابل طرف اگر

 .بداند گوش ما نظرات نقطه به کنیم می صحبت اا آن با وقتی بخواایم دیگران از -

 بهداشرت  وزارت روان سرالمت  اداره,روان بهداشرت  کارشناسران  ویژه زنان برای زندگی مهارتهای و روان بهداشت آموزشی متن:رفرانس

 پ شکی آموزش و درمان بهداشت وزارت زنان امور دفتر,پ شکی آموزش و درمان

  گفتن " نه " و  امتناع مهارت

 ، کنیرد  مری  اضرطراو  احسراس  امرا  ، بگوییرد  " نه " خوااد می دلتان ، ندارید را انجامش به تمایلی که است کاری انجام توقع شما از

 .داید نشان مساعی تشریک اال و موافق انسانی را خود خوااید می ، کنید می فشار احساس

 اعمراق  در ، اسرت  فرانگی و تربیتی اای شیوه در منفی احساسات این از بسیاری ریشه که کند می منفی احساس تولید گفتن " نه " 

 .داد می انجام بخوااند او از و بگویند او به وه ار که است نهفته ما ومود

 کاری ار شروع است الزم. است مشکالت از بسیاری آغاز سر ، نادرست اای درخواست به " نه " گفتن در توانایی عدم بدانید نیست بد

 .شود می شروع م ئی وی  یک از اا نابسامانی و اا بدبختی از بسیاری وه. کنید آغاز را کاری ار تامل با و بگیرید مدی را



 
 و سریگار .کرنم  محافظرت  خطرنراک  وی ارای  برابر در خود از باید من:  پرخطر اای موقعیت مقابل در گفتن نه اای روش از ای نمونه 

 ارر  و اسرت  دیگرر  شرخص  یک او کند می مصرف مخدر مواد یا سیگار ، من دوست اگر.رساند می آسیب من بدن به آن مشابه وی اای

 فقرط  ، " نیسرتم  مرواد  اارل  مرن  " ، " نردارم  ای عالقره  من " ، " متشکرم نه. نیستم آن انجام به مجبور من ، داد می انجام که کاری

 تصرمیم  در کننرد  مری  سعی دیگران گاای.کنم می دوری ، برسانند آسیب من به که وی اایی از" نه " بگویید و بداید تکان را سرتان

 کنند دخالت من اای

 " بلره  " علرل  مهمتررین  گرویم  مری  " نه " قاطعانه و کنم می مقاومت ، خالف پیشنهاداای برابر در.  کنم می دفاع خودم حقوق از من

 مجرازات  از تررس  دیگرران  کرردن  ناراحت از ترس ایشان تایید و دیگران کردن راضی به میل شدن غافلگیر گفتن " نه " مای به گفتن

 قدرت به نیاز گاشتگی، خود از فلسفه احساس فرانگ، نوع دست، باال مقام با تفاوت گناه احساس

  زا آسیب شرایط در مقابله های روش

 پایری مسئولیت و نفس ع ت اف ایش 

 امتماعی و فردی اای مهارت رشد   

 گیری تصمیم اای مهارت و انتقادی تفکر رشد

 خالف پیشنهاداای برابر در " گفتن نه "  مهارت و امتناع قدرت آموزش       ·

 : که دارد حق فرد ار نکنیم فراموش و 

 شود برخورد او با محترمانه طور به  

 باشد داشته را خود اای اولویت        ·

 بخوااد و کند درخواست است مایل که را آنچه        ·

 .باشد نامتعارف و غیرمعمول دیگران برای اگر حتی کند برخورد قاطعانه        ·

 داد نشان قاطعانه رفتار که کند انتخاو        ·

  فروزان( داریوش)باشد داشته شخصی عقاید و نظرات ن آورد دست به و کند دریافت است داده آن مقابل در بهایی که را آنچه        ·

  . است بوده دشوار برایمان«  نه» کلمه گفتن که ایم گرفته قرار اایی موقعیت در باراا و باراا ما امه



 
 ابرراز  ای نامره  در شرما  والردین  و ایرد  داده ترتیب سیاحتی، زیارتی سفر یک دوستانتان از گروای با نوروز تعطیالت برای شما مثال برای

 مقطرع  یرک  در را بیشرتری  کاراای شما،انجام رئیس. شد خوااند خوشحال نوروز عید برای خانه در شما حضور از قدر وه که دارند می

  اید کرده تعیین ازقبل ای برنامه ساعت آن برای شما آنکه حال کند، می طلب زمانی

 یک پالتو شما. کنید کمک او ،به است کارکرده آن روی خودش که تحقیقی طرح یک روی توانید می اگر که خوااد می شما از استاد

  .کند قرض را آن امکان صورت در خوااد می شما ودوست اید خریده پشمی 

 افررادی  دسرته  آن از شرما  اگرر . نیسرتید  او برا  وآمرد  رفت به مایل شما آنکه حال کند، می دعوت من لش به نااار برای را شما  شخصی،

 ناخوشرایندی  احسراس  بابرت  ایرن  از ودائما کنید می موافقت آنها با و شده تسلیم اایی، درخواست ونین مقابل در دفعات به که استید

 .گویید می«  بله» داید می ترمیح را گفتن« نه» که انگامی شما ورا که بدانید بخوااید است ممکن دارید،

 شری  راماننرد  خرود  ارتباطرات  بنابراین،. باشید روابط به آسیبی واردآمدن نگران یا مؤثر ارتباطات دادن دست از نگران است ممکن شما

  .باشد می وابسته شما دائمی اای اطاعت به البته که کنید می تلقی شکننده

 بره  کرردن  وارد آسریب  از امتنراو  بررای  اید آموخته شما وون کنید، می گناه احساس گفتن نه از بسا وه افراد از بسیاری امانند شما

 ملوه حق به دیگران شخصی احساسات قبال در شما مسئولیت احساس بنابراین. بکشید دست خود اای خواسته دیگران، احساسات

 و خودخرواای  دلیرل  آنهابره  نفری  برا  کنیرد  احسراس  شما است ممکن ترتیب بدین. شماست موافقت گرو در آنها شادی گویی کند، می 

  .انگارید نادیده را وخود باشید فداکار باید که اید گرفته یاد شما به زیرا استید بدی انسان خودمداری

 لطرف  مرورد  کنید احساس است ممکن شود می تقاضائی شما از وقتی و استید دیگران متومه و دلواپس خودتان از بیش شما بنابراین،

مخالفرت، باعرث نراراحتی     صرورت  در کره  باشرید  آن ونگرران  کنید بودن مهم احساس تا شود می سبب امر این. اید گرفته قرار وموابت

 . .دیگران شوید

 را« نره »  کلمره  گفتن ، رااهایی وه.کنند مداخله شما عمل آزادی در توانند می که استند گیر پا و دست احساسات از اایی نمونه اینها،

 بررای .دارنرد  ومرود  شرما  سرر  در که است باوراایی یا پاگیر و دست احساسات تشخیص داد، انجام باید که کاری اولین سازد؟ می آسانتر

 آیا کنید؟ می بینی پیش را منفی نتایج وه نه، کلمه گفتن با کند، قرض سفر به رفتن برای را شما اتومبیل خوااد می دوستتان اگر مثال

 انتظرار  آیا بداید، منفی پاس  خود استاد به اگر اراسید؟ در کارتان از برکنارشدن از آیا بداید، منفی پاس  خود کارفرمای به ترسید می

 آن بعردی  گرام  در و اید داده تشخیص «گفتن نه»از آمی ی فامعه انتظار ابتدا در شما پس کنید؟ کسب درس آن در را پایین نمره دارید

 ایرن  از دوسرتم  بسرا  وه بدام منفی پاس  اگر بگوئید خودتان به است ممکن مثال رای.کنید می بیان بیشتری نگری واقع با را انتظارات

 آن خراطر  بره  احتمراال  او نیست ناراحت مسایل گونه این خاطر به شما دوست ولی بشود، ناراحت من از ندادم قرض او به را اتومبیل که

 بره  حاضرر  کره  ایرن  از شرما  کارفرمای است ممکن.شد خوااد قائل برایتان بیشتری احترام اید، برده کار به صراحت به را «نه» کلمه که

 کاری با وقتی. است بوده مومه امری امتناع بود، دردسر مایه من برای کاری اضافه روز، آن در وقتی اما  نباشد؛ خوشحال نشدم کار اضافه



 
 او از یرا  و برنجرد  دیگرری  از اسرت  ممکن امچنین.شوید می ناراحت خودتان از احتماال کنید، می موافقت نیستید، انجامش به مایل که

 در حضرور  انگرام  بره  دیگرر  مسرائل  بره  رامع کردن فکر ، ،سکوت غیرکالمی صورت به« نه»  کلمه موارد گونه این در شوید خشمگین

 سربب  امرر  ایرن  و خواانرد  مری  مرا  از دیگران که است ای ناخواسته رفتاراای تحمیل سبب انگاشتن نادیده را خود.گردد می ظاار ممع،

 ترر  منطقری  ای ه شیو به را خود اعتقادات و باوراا آنکه از پس. شوند تشویق خود منطقی غیر اای درخواست ابراز به نسبت آنها شود می

»  کلمه گفتن بعدی، قدم.داد می دست شما به خوبی احساس امر این از و کنید می پیدا آمادگی«  نه»  کلمه گفتن برای کردید، مرتب

 غیرر  ارای  پیرام  شروید  مطمرئن . ب نرد  موج شما رفتار و صدا در قاطعیت که ای گونه به است، مقابل طرف به مستقیم ای ه شیو به ،« نه

 آنکه بخاطر است؟ خواای عار و پوزش از خالی شما کالم لحن آیا کنید؟ می برقرار وشمی ارتباط آیا. استند کلمات سنگ ام کالمی

 کرار  شررم  بردون  نخسرت،  دفعات در« نه»  کلمه گفتن است، کرده وادار بودن مطیع و شدن تسلیم به را شما امتماع کودکی سنین از

 بره . کنید آغاز را منفی اای پاس  گفتن دارند، پایین خطر که اایی موقعیت در مرحله، این ساختن آسانتر برای. بود خوااد دشوار بسیار

 ونیر   کررد  خواایرد  بنرا  را خود به اطمینان تمرین این با. دارید را«  نه»  کلمه گفتن حق که استید مطمئن کامال که، زمانی خصوص

 ایرن  نیسرتید  مطمرئن  خود به درون از که مواقعی در باالخره و. آورد خوااید بدست تر مشکل اای موقعیت در را نه کلمه گفتن توانایی

 دوسرتان   شما، برای افراد این احتماال است دیگران از آسانتر افراد برخی به نه گفتن معمول، طور به.شود می اطمینان بروز سبب تمرین

 گفرتن . گفرت  خواایرد  وره  موقعیت آن در که کنید تمرین و کنید بینی پیش را موقعیت یک وقوع. استند خانواده و اا غریبه  ن دیک،

 آگراه  منفری  مملره  گفرتن  انگام به کالمتان لحن و خود رفتاراای کلیه به نسبت.نمایید تمرین صریح و مستقیم طریقی به را نه کلمه

 دیگران به ممله این گفتن با نیستید، مطمئن خود پاس  وگونگی و ماایت به نسبت که تری مشکل اای موقعیت در.  باشید

 نامعقولی انتظارات و عقاید وه کنید بررسی را خود احساسات سپس.بگیرید خود اختیار در زمان مقداری«کنم فکر اش درباره توانم می» 

 شما نه کلمه اولین و ورزید اصرار اش برخواسته امچنان مقابل طرف و بردید بکار را«  نه» کلمه وقتی.دارد می وا «  نه» گفتن به را شما

 آمرادگی  شروید؟یا  مری  تسرلیم  آسرانی  بره  که استید افرادی دسته آن از آیا. کنید پافشاری خود مخالفت بر باید شما. گرفت نشنیده را

 منظرورم  واقعرا  و ام کرده مخالفت من اما بگویید، آنها به و کنید ملب مؤثری بطور را آنها تومه باید احتماال شما دارند؟ را شدن عصبانی

 خود اای خواسته از دیگران خاطر به  ایم، شده ب ر  پایری ف انعطا و سازگاری با ازما بسیاری وون اا پیام اینگونه رغم به.است مخالفت

 از و ببریرد  کرار  به را«  نه» که دارید حق شما.دارد ومود سالم خوااانه خود رفتار ما این در که است مهم نکته این تشخیص.گاریم می

 احسراس  دیگرران  بره  « بلره »  گفرتن  از. کنید تومه خود اای خواسته و شخصی احساس به قدر ار.باشید داشته خوبی احساس کار این

 آرون( رضا غالم)کرد خوااید بیشتری مندی رضایت

 تفسیر و تحلیل و تجزیه

بیشتر طرحرواره ارا و شرناخت    امانطور که روانشناسان معتقدند سالهای اولیه کودکی نقش بس ایی در رشد شخصیت و آینده او دارد، 

 (1396اای او از خود، اطرافیان و محیط در این دوران شکل می گیرد. ) ااشمی 

 



 
  

 آن از..اسرت  رسیده اثبات به متعدد پژواشهای در آن اای سود که است سودمند ی برنامه گفتن نه مهارت و زندگی مهارتهای آموزش

 بره  لراا .دارنرد   آمروزان  دانش روان بهداشت سطح ارتقای و امتماعی– روانی اای آسیب از پیشگیری در مهمی نقش مدارس که مایی

 ارای  زمینره  ایجاد با است ضروری.داند می تشکیل نوموانان و کودکان را مدارس خصوص به و ما کشور ممعیت اکثریت که این دلیل

 تا شود فراام شرایطی و.شود پرداخته مدارس در سالمت سطح و روانی بهداشت آن راستای در و گفتن نه مهارت تقویت امر به مناسب

 موضروعات  با آشنایی طریق از کشور پرورش و آموزش کاران اندر دست سایر شناسان،و روان مشاوران، ، ری ان برنامه مدارس، مسووالن

 یراری  سرالم  روانری  بره  رسیدن مهت آموزان دانش تا شوند باعث آنان در گفتن نه مهارت تقویت و نوموانان و کودکان ، روانی بهداشت

 آمروزان  داش به را آن حدودی تا توانستم مدت این در افتادم آموزان دانش در گفتن نه مهارت تقویت فکر به که زمانی از نی  بنده.شوند

 آنهرا  رااگشرای  توانرد  مری  نی  اا گفتن نه موارد ای پاره در بلکه  ندارد را گفتن بلی ارزش وی ی ار که بفهمانم آنان به و. کنم تفهیم

 کند. ایجاد دیگران برای را مشکل کووکترین نکرده خدای که این بدون باشد

 .دپیشنهاد:

 خصروص  در منسرجم  اقردام  و ری ی برنامه منظور به پرورش و آموزش در زندگی و گفتن نه مهارتهای آموزش تخصصی کمیته تشکیل

 .آموزی دانش محیط در زندگی مهارتهای آموزش

 کره  موسساتی و سازمانها ، اا خانه وزارت.نهاد مردم سازمانهای توسط والدین مهت زندگی مختلف مهارتهای آموزشی ملسات برگ اری

 گر اری  برر  طریرق  از تواننرد  مری .دارند کار و سر موان قشر تربیت و اصالح و روانی گسترشبهداشت آموزش، تربیت، و تعلیم با نوعی با

 .کد تقویت افراد در را گفتن نه مهارت مسایل بعضی سو عواقب از افراد کردن آگاه با زندگی مهارت آموزش ای کارگاه

 عنروان  بره  درس این تبدیل با. شود می ارایه مدارس در اختیاری درس یک عنوان به 78-77 سال از زندگی اای مهارت آموزش درس

 در را آنران  بیشرتر  وه ار ارتقای مومبات توان می تحصیلی مقاطع آموزان دانش تمامی برای آن عملی و صحیح آموزش و اصلی واحد

 و کودکان شایع اای نابهنجاری و مشکالت از پیشگیری در آن نتایج از امچنین و نمود فراام نفس ع ت و روان سالمت گوناگون ابعاد

 نمود بهینه ی استفاده نوموانان

 عنروان  بره  گفرتن  نه مهارت بخصوص و زندگی مهارتهای آموزش به ، مجرو کارشناسان از گیری بهره با و گروای اای رسانه طریق از

 مامعره  سطوح ی امه زندگی، مهارتهای آموزش مثبت تاثیر خصوص در رسانی اطالع ضمن در تا ،.شود پرداخته امگانی ی برنامه یک

 عر ت  کره  وون. شوند آشنا نفس ع ت و روان سالمت گوناگون ابعاد آنبر مثبت تاثیر و برنامه این اامیت بل نوموانان و کودکان ویژه به

 شد. با می درست گفتن نه و احترام قبال در خود از دفاع مهارت امان نفس

 مردمی اای نهاد و مدرسه توسط والدین مهت زندگی مختلف اای مهارت آموزشی ملسات گااری بر



 
 آنهرا  تفهریم   بره  دینی اای آموزه آموزش و آموز عبرت فیلمهای نمایش طریق از ناشایست کاراای عوافب از آموزان دانش نمودن آگاه

 آموزان دانش به زندگی اای مهارت آموزش ی نحوه مورد در معلمان به نمودن

 

 منابع :

 . نقش خانواده در تربیت فرزندان انتشارات پارالق قلم                                          1396ااشمی. سید احمد  -1

 فعالیتهای فوق برنامه در تربیت نوموانان. تهران . موسسه اطالعات. نقش 1371شعاری نژاد. علی اکبر  -2

. بررسی می ان موفقیت و تاثیر کالسهای آموزش خانواده بر افر ایش  اطالعرات آگراای ارای شررکت کننردگان.        1374بیگلو.ح  -3

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران .

  نامره  پایران ,ال اررا  دانشگاه, نوموانان کنترل منبع و روان سالمت بر گیزند مهارتهای آموزش تاثیر بررسی- 1381اقا مانی. مهدی  -4

 عمومی( شناسی )روان ارشد کارشناسی

 خرود  بره  کننرده  اقردام  نوموانران  درمان در مسئله حل گروای اای مهارت آموزش روش بخشی اثر بررسی-. 1376پایی ی . علی  - 5

 شناسری  روان شناسی کار نامه پایان, تهران پ شکی روان انستیتو,ایران درمانی بهداشتی خدمات و پ شکی علوم دانشگاه, ایالم در کشی

 بالینی(

 عملکررد  برا  تعلرل  و گرایری  کمرال ,  امتمراعی  اضطراو, نفس ع ت اای متغییر ووندگانه ساده روابط . بررسی1384عالمه. عاطفه  -6

,  تربیتری  شناسری  روان ارشرد  کارشناسی نامه پایان,  ااواز شهر دبیرستان اول سال آموز دانش دختدان در امتحان اضطراو و تحصیلی

 (ااواز بهشتی شهید دانشگاه

 اندیشه یادمان, تهران,  زندگی مهارتهای آداو و آموزش . راانمای1388کریم زاده. الیاس  -7

  به یستی سازمان پیشگیری و فرانگی معاونت,  تهران,  زندگی مهارتهای آموزش برنامه . راانمای1384ناصری. ح  -8

 سایت اای اینترنتی -9


