
در ابتدا مربی در دو دقیقھ خود را معرفی میکند 

ره صورت می گیرد.دقیقھ با استفاده از روش ھای معرفی در راھنمای تسھیل گری عمومی شرکت کنندگان بھ ھم معرفی می شوند و گروه بندی بھ صورت دو یا سھ نف۵سپس در 

دقیقھ برنامھ آموزشی را مرور می کند.٣مربی در 

دقیقھ بھ این اسالید اختصاص بدھید.١٠در کل 

با استفاده از روش بارش فکری شرکت کنندگان را ترغیب کنید بھ تعریفی در مورد الکل برسند. 

سپس خودتان توضیحات الزم دیگر را اضافھ کنید

اشتھ باشید. چرا کھ پس از مصرف، رانندگی و یا کار با دستگاه و ماشین در این قسمت حتما تاکید ویژه ای بر کندی عکس العمل ھا و ھماھنگی حرکات افراد در اثر مصرف الکل د
کارھایی انجام دھد کھ در زمان عادی آالت مجاز نیست. ھمچنین این نکتھ را نیز یادآور شوید کھ مصرف الکل در فرایند تصمیم گیری اختالل ایجاد کرده و ممکن است، مصرف کننده

و ممکن است بعداً از انجام برخی از آن ھا احساس پشیمانی کند. و بدون مصرف الکل انجام نمیداد 

ابتدا در مورد تاثیرات سوء مصرف الکل از شرکت کنندگان سوال کنید و سپس بھ تشریح موارد بپردازید. 

ین بیماریھا عبارت اند از التھاب پانکراس، زخم معده، انواع بیماری ھمچنین این نکتھ را نیز یادآور شوید کھ مصرف مداوم میزان باالی الکل خطر بیماریھای جدی را افزایش میدھد. ا
ھای کبد، انواع سرطان ھا، بھ خصوص سرطان دھان، نای و سینھ و آسیبھای مغزی. ھمچنین مصرف بیش از حد الکل میتواند منجر

بھ ناشنوایی شود. 

باشد. مصرف زیاد الکل مشکالت شخصی، خانوادگی، اجتماعی، مالی و قانونی را نیز بھ ھمراه خواھد داشتعالوه بر این الکل میتواند دلیل مشکالت روانی مانند افسردگی نیز

بقیھ  این نکتھ را ذکر کنید کھ موارد آورده شده در این اسالید تعدادی از دالیل رایجی ھستند کھ مردم شروع بھ مصرف الکل میکنند. ممکن است 

شند و اگر چنین بود از آنھا بخواھید موارد مورد نظر خودشان را بھ لیست باال اضافھ کنند.  دالیل شخصی خودشان را داشتھ با

از شرکت کنندگان بپرسید عالئم ترک الکل چھ مواردی ھستند. 

کنند و بعد از پایان زمان کار گروھی موارد مورد نفره تقسیم کرده و از ھر گروه بخواھید چند گزینھ و فعالیت جایگزین برای مصرف الکل پیدا٣شرکت کنندگان را بھ گروه ھای 
توافق را برای کلیھ افراد بازگو کنند.

پس از این کار مربی بھ تکمیل بحث بپردازد.


