
 

 یت دور شدننه گفتن و از موقع ترک موقعیت:( 5

 نه متشکرم.من سیگار نمی کشم. فقط گقتن نه:( 6

من تو را عاقل تر از این می بینم که مواد مصرف  نه گفتن با طعنه:( 7

 کنی.

فقط نظر مخالف خود را تکرار کنید. نه  بدون هرگونه دلیل و توجیه:( 8

 من اهل مواد نیستم. من هیچ وقت مواد مصرف نمی کنم.

 :پس تصمیم می گیریم

 از خود در برابر چیزهای خطرناک محافظت کنیم

 از حقوق خود دفاع کنیم.

 متکی به تصمیم صحیح خود باشیم تا تصمیمات دیگران

 حتی اگر دیگران دوستان ما باشند.

 اگر نه را از اول با جرأت بگوییم اسیر بله

 همراه با تعارف نمی شویم.

 پس قدرت نه گفتن را در خود تقویت کنیم

 

 : تعريف

مهارت نه گفتن یعنی اراده و اقتدار، گافشاری روی حقوق خود و نشان 

 دادن مخالفت نسبت به آنچه مورد نظر ما نیست. با یادگیری این مهارت

فرد قادر خواهد بود با احترام، قدرت و آرامش به خواسته های غیرمنطقی 

خود و دیگران نه بگوید. در این رفتار قاطعانه، فرد درخواست ها، پیشنهاد 

ها، تحمیل ها و فشارهای منفی اطرافیان مخصوصاً دوستان را به گونه 

 های جامعه پسندانه نمی پذیرد.

 روش های يک نه گفتن منطقی

وقتی شخصی از شما می فاده از روش مستقیم و ساده: است (1
خواهد کاری را انجام دهید که امکان آن وجود ندارد، بدون 
دلیل تراشی، مخالفت خود را اعالم کنید. برای مثال دوستی از 
شما می خواد سیگار یا مواد مخدر مصرف کنید. خیلی ساده 

 ."همنه، متاسقم، من این کار را انجام نمی د"بگویید: 

رضایت و عالقه مندی خود را نسبت به  روش بازتابی: (2
شخصیت فرد مقابل نشان دهید، بع مشخص کنید، شرایط 
پذیرش این پیشنهاد را ندارید. برای مثال به او بگویید من 
احترام زیادی برای شخصیت شما قائلم اما نمی توانم پیشنهاد 

 شما را بپذیرم.

اهی برای رد تقاضای دلیل کوت گفتن نه همراه با دلیل: (3
نامعقول دیگران مطرح کنید. به طور مثال: نمی توانم پیشنهاد 
شما را انجام دهم چون این عمل به من آسیب می زند. نه 

 متشکرم من سیگار نمی کشم

بدن من نسبت به سیگار یا مواد  نه گفتن با طنز و شوخی: (4
 مخدر حساسیت دارد.

 

 

 

 

 

 

 مهارت جرأت ورزی 

 قدرت نه گفتن
 

 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
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محاسن نه گفتن منطقی را در ذهن خود تجسم کنیدد. بدرای مثدال     -2

اگر دوستی از شما درخواست نابجایی کند )مصرف سیگار یا مواد مخدر( 

 ید چه نتیجه مثبتی  خواهد داشت؟اگر به او نه بگویید، تجسم کن

بهتر است برای تمرین مهارت نه گفتن ابتدا از موراد ساده تر شدروع   -3

 آن ناشدی از  کنید و به مواردی نه بگویید که احتمدال خطدر و صددمات   

کمتر باشد. برای مثال اگر نه گفتن به خانواده یا دوستان نزدیک راحدت  

 تر است با آنها شروع کنید.

گفتن دچار گیجی و سردرگمی نشوید، نه گفتن بده ایدن معندا    در نه  -4

نیست که شما آن شخص را دوست ندارید بلکه مفهوم آن این است که 

 خواهس اخیر او را نپذیرفته اید.

در مواردی هم که نه گفتن به مسائل خطرنداکی مربدوم مدی شدود      -5

 قطع رابطه به نفع شما خواهد بود. )مصرف مواد مخدر(

و قاطعانه به پیشنهاد نامعقول دیگران نه بگویید، بیان صریح صریح  -6

احساسات خودتان به عزت نفس و احترامی که دیگران برای شما قائلند 

 خواهد افزود.

 اعتمادبنفس خود را تقویت کنید.-7

 

 

 
 

به افرادی که قاطعیت دارند و مهارتهای خوبی در این زمینه دارند  -8
 دقت کنید و ویژگی های آنها را مورد توجه قرار دهید.

صادقانه، آرام و مؤدبانه نه بگویید. این کار به شما کمک خواهد کرد  -9
کنترل کارها را به دست گیرید. دیگران از شنیدن نه صادقانه شما 
 خوشحالتر خواهند شد تا اینکه کاری را با بی میلی انجام دهید.

 
 

 
 
 
 
 

و از او بعد از خواندن این بروشور آن را به فرد دیگری برای مطالعه بدهید 
 .نیز بخواهید همین کار را انجام دهد

 
 
 
 
 
 
 
 

 کاری از مرکز مشاوره دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدباد

 

 مهارت نه گفتن شامل دو قسمت است:

 هر فرد برای خود اهدافی در نظر می گیرد و نه گفتن به خود: -1

بددر اسددا  آن تصددمیماتی مددی گیددرد. بددرای عملددی کددردن  

تصمیمات خود الزم است با هر آنچه که در ارتبدام بدا خدود،    

مانع عملی شدن تصمیمات او می شدود، مبدارزه کندد. بدرای     

مثال شخص باید برای رسیدن به اهددافش بده تنبلدی و بدی     

 نظمی خودش نه بگوید.

هددای زمددانی کدده شددخص خواسددته  ندده گفددتن بدده دیگددران: -2

غیرمنطقی دیگران را قبول نداشته باشد و خواسته های خود را 

ترجیح دهد، در مقابل خواسته های دیگران مقاومت می کند و 

یا زمانی که قبول درخواستهای دیگران خطدرات و مشدکالت   

جدی برای فرد بده همدراه دارد الزم اسدت فدرد بده آنهدا بدا        

 قاطعیت نه بگوید.

 فتن:روش های تقویت مهارت نه گ

اهداف خو را مشخص کنید و مسیرهای خود را برای رسدیدن   -1

به این اهدداف معدین کنیدد. اگدر مدوانعی بدرای رسدیدن بده         

اهدافتان وجود دارد، شناسایی کنید و به آنهدا بدا قاطعیدت نده     

 بگویید.


