
 مورد مراجعین مصرف کننده مواد چگونه باید باشد؟ گفتار مناسب در

و  ،نجات او از سردرگمی ،می تواند تقویت کننده توان فرد در ارتباط با مصرف کنندگان موادمناسب  گفتار و کلماتاز  استفاده 

   غیرتوهین آمیز باشد. 

 و هستندپویا و در حال تغییر نیست بلکه ثابت  اعم از زبان گفتاری و یا بدنی زباناین است که بدانیم؛ این مطلب  ارائه از هدف ما

   استفاده کرد.  گفتاربه شیوه ثابتی از لذا نباید 

 .(www.inpud.net) مراجعه نمایید: اطالعات بیشتر می توانید به سایت زیربرای 

گفتار ما نباید موجب ایجاد انگ، إحساس تبعیض ویا  .داشته باشیمکه استفاده می کنیم،  گفتاری درباره کلمات و  تاملما باید تمرین  

  باشد.  قوت و محترمانه قضاوت آمیز باشد بلکه شایسته است متکی بر تقویت نقاط

 :که مهم استگفتار از این نظر  

زبانی که انتخاب می کنیم می تواند چیزهای زیادی در مورد  اصلی ترین راه های انتقال نگرش ها، عقاید، و ارزش های مان می باشد. 

 خود ما به عنوان یک انسان بگوید. 

ی، جنسیتی، مسائل جنسی، ناتوانی ها، و سالمت ه های اخیر، شاهد تغییرات  گسترده  در گفتار در حیطه های مختلف نژادی، قومدر ده  

   روان بوده ایم. 

 

 

 

زبان توهین آمیز، آسیب 

 شناس، انگ آمیز، غیر انسانی

زبان همگانی، مبتنی بر نقاط 

قوت، مروج برابری، تنوع، و 

 ارزش قائل شدن برای انسان

http://www.inpud.net/


 اهمیت بیشتری دارد.  در مورد افراد مصرف کننده مواد  این مهم یعنی تغییر مثبت کالم

مبارزه با "مثل  دارد رویکردهای قهری به مصرف مواد کار بردن گفتاری که نشان از ه بزیاد است.  در افرادی که مواد مصرف می کنند تنوع

 مصرف کننده مواد را افرادی غیراخالقی، غیرقابل اعتماد،کلیشه های منفی را ترویج و حفظ کرده و افراد به دلیل همین تنوع ممکن است  "مواد

 . (1) دهدو خطرناک جلوه  ،دون پایه

به آنها تحمیل کند.  انگ و تبعیض زیادی را از طرف خانواده، دوستان، و جامعه می تواند افراد مصرف کننده موادصرف به  رویکرد جرم انگاری

 . (3، 2) گردد، و منجر به ایجاد احساس شرم و به حاشیه رانده شدن می می کند، از تعامل جلوگیری شود میانگ باعث از بین رفتن اعتماد 

رسانه ها به دلیل . (4) به خوبی تایید شده است در ترویج و حفظ کلیشه های منفی، زبان تحقیر آمیز، و برانگیختن احساساتنقش رسانه 

 . (5) افراد مصرف کننده مواد نقش ترویجی دارند نسبت بهعموم مردم  در ایجاد ادراک منفی دراستفاده از زبان تحقیر آمیز عمدتا 

به عنوان این امر می تواند  در نظام سالمت استفاده نادرست از گفتار و یا استفاده از کالم نادرست ایجاد انگ وتبعیض می کند. 

 (. 6. )کند عمل میمانعی برای دسترسی به درمان و سایر خدمات بهداشتی 

صرفا تغییر عبارت یا کلمه مورد استفاده توسط پزشکان، می تواند رفتار آن ها را از رفتارهای منفی یا تنبیهی  است که به قدری قدرت گفتار 

تغییر زبان، موضوعی کوچک یا پیش پا افتاده نیست بلکه مهم بوده  که داشته باشیمباید توجه (. (7)به رفتارهای مثبت یا درمانی تغییر دهد 

 و می تواند تاثیر مثبتی بر نگرش ها، قضاوت ها، و رفتار افراد نسبت به یکدیگر داشته باشد. 

 نحو ممکن ببینند. با انتخاب زبان مثبت، طبیعتا از افراد مصرف کننده مواد حمایت می کنیم تا خودشان و اجتماعات شان را به بهترین ما 

 چند نکته مهم در انتخاب کلمات

 .نیماد یا تشخیصی که دارند، صدا نزمصرف مو را بر اساس و افراد شخص تاکید کنیم "فرد بودن"حبت به همیشه در ابتدای ص .1

 بگذاریم. با فرد مورد نظر در مورد اینکه ترجیحا دوست دارد چگونه او را خطاب کنیم صحبت کرده و به نظرات وی احترام .2

می توان  "ساز مخالف زدن"که مبتنی بر نقاط قوت فرد بوده و توانمندساز است. به عنوان مثال به جای  از عباراتی استفاده کنیم .3

 . "نه می گوید ،به تصمیم مخالف"گفت 

عادت به "مالتی همچون . گفتن جافراد یا مصرف مواد اجتناب کنیم هیجان انگیز کردناز بی اهمیت جلوه دادن، قربانی کردن، یا  .4

 می تواند جمالت ناتوان کننده ای باشند. "از اعتیاد رنج می برد"یا  "مصرف مواد دارد



)به عنوان مثال، از کاربرد  ن درک فرد را در نظر نگرفته باشیمکه در آ دسترس استفاده کنیم. به گونه ای صحبت نکنیم از زبان در .5

به خصوص برای افرادی  ،دنو باعث سردرگمی شو شدهزیرا ممکن است به اشتباه تغبیر  حات عامیانه و پزشکی اجتناب کنیماصطال

 ما یکی نیست(.زبان که زبان مادری شان با 

یت از واژه های )مثال در مورد جنس استفاده کنیم. از اصطالحات همگانی که خنثی هستند مورد هویت افراد فرضیه سازی نکنیمدر  .6

 (.ه کنیماستفاد همچون نام فرد خنثی

خودشان  جامعه. به عنوان مثال، برخی زبان ها ممکن است زمانی که توسط آن زبان به کار می رود توجه کنیم به بافتی که در .7

 (.تریاکی)مثل اصطالح  باشداما زمانی که توسط دیگران به کار می رود حاوی استیگما  مشکلی نداشته باشد، استفاده شود

صحبت  ین بی اراده، یا معلولان)با دیگران شبیه بچه ها، قربانیان، بیمار فرد را توانمند کندما باید از کوچک کردن افراد بپرهیزیم. زبان  .8

 (. کنیمن

و به  د. نظرات آن ها را بخواهیم. آن ها در حیطه زندگی خود متخصص هستند مصرف کننده مواد احترام بگذاریمبه نقطه نظرات افرا .9

 .وصیه های آن ها اعتماد کنیمت

ن صدا، زبان بدن در جهت نشان دادن احترام به کرامت و ارزش همه انسان ها استفاده زبان غیر کالمی، تتعامل فقط کالمی نیست. از  .10

 کنیم. 
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