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این جزوه از نشریات تائید شده کنفرانس 

خدمات عمومی انجمن است.
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 ، داوطلــب  و  جهانــی  انجمنــی   ، گمنــام  الکلی هــای 
ــه ای  ــوع قشــر و طبق ــر ن ــردان از ه ــان و م متشــکل از زن
اســت . ایــن افــراد دورهــم گردآمده انــد تــا بــا در اختیــار 
ــه، تــوان و امیدشــان یکدیگــر را به منظــور  گذاشــتن تجرب
کســب ســامتی و حفــظ آن یــاری رســانند. همچنیــن بــه 
دیگــران در حــل  مشــکل الکلیســم و کســب بهبودی شــان 

دســت یــاری دهنــد.
• تنهــا الزمــه عضویــت ، تمایــل بــه تــرک الــکل اســت . 
عضویــت در ایــن انجمــن هیــچ هزینــه و شــهریه ای نــدارد 

ــم . ــل می کنی ــان تقب ــا را خودم ــا مســئولیت هزینه ه . م
ــروه  ــه ، گ ــچ فرق ــه هی ــام ب ــای گمن ــن الکلی ه • انجم
مذهبــی و سیاســی ، ســازمان یــا مؤسســه ای وابســته 
نیســت، و تمایلــی بــرای درگیــری در هیــچ بحــث و 
ــا  ــه ی ــی  ل ــچ موضع ــور هی ــدارد. همین ط ــی ن گفت وگوی
ــای  ــه مســائل خــارج از الکلی ه ــه ب ــه کســی در رابط علی

گمنــام اتخــاذ نمی کنــد . 
ــر  ــه دیگ ــک ب ــودن و کم ــالم ب ــا س ــی م ــدف اصل • ه

الکلی هــا جهــت کســب ســامتی اســت.
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¶ …  راهنمایی چیست؟

انجمـن الکلی هـای گمنـام بـا راهنما آغاز شـد. وقتی 
فقـط چنـد مـاه از تـرک بیـل دابلیـو  می گذشـت و 
میل شـدیدی بـرای خوردن مشـروب پیداکـرده بود، 
ایـن فکـر بـه ذهنش رسـید: »تو بـه یک الکلـی دیگر 
نیـاز داری تـا بـا او صحبـت کنـی. تـو به یـک الکلی 
دیگـر نیـاز داری، درسـت همان طـور کـه او بـه تـو 

دارد!« نیاز 
او دکتـر بـاب را پیـدا کرد که بـا ناامیـدی و بی نتیجه 
بـرای تـرک مشـروب تـاش می کـرد و انجمـن در 
اثـر نیـاز مشـترک آن هـا متولـد شـد. در آن زمـان از 
واژه »راهنمـا« اسـتفاده نمی شـد؛ گام هـای دوازده گانه 
نوشته نشـده بـود؛ ولـی بیـل ایـن پیـام را بـه دکتـر 
بـاب انتقـال داد کـه او هـم به نوبـه خـود هوشـیاری 
خـود را بـا پشـتیبانی از الکلی هـای بی شـمار دیگری 
دریافتنـد  انجمـن  مؤسـس  دو  هـر  کـرد.  تضمیـن 
طریـق  از  آن هامی توانـد  الـکل  بـدون  زندگـی  کـه 

گـردد. غنـی  تبادل نظربی انـدازه 
راهنمایـی در انجمن به چه معناسـت؟ برای پیوسـتن 
پشـتیبان  یـک  بایـد  شـما  سـازمان ها  از  برخـی  بـه 
داشـته باشـید - فـردی کـه شـمارا ضمانـت می کنـد 
و به عنـوان فـردی مناسـب بـرای عضویـت معرفـی 
می نمایـد. مطمئنـًا در انجمـن این طـور نیسـت. مـا از 
هرکسـی کـه تمایـل بـه ترک مشـروب داشـته باشـد 

اسـتقبال می کنیـم کـه بـه مـا بپیونـدد!
در انجمـن، راهنما و ره جو یکسـان هسـتند، درسـت 
ماننـد بیـل و دکتـر بـاب. اساسـًا فراینـد راهنمایی از 
این قـرار اسـت: یـک الکلـی کـه در برنامـه بهبـودی 
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کمی پیشـرفت داشـته اسـت، تجربه خـود را به صورت 
مـداوم و فـردی بـا یک الکلـی دیگر که تـاش می کند 
از طریـق انجمـن بـه هوشـیاری برسـد یـا هوشـیاری 

خـود را حفـظ کنـد، در میان می گـذارد.
وقتـی ما بـرای اولیـن بار در جلسـات انجمن شـرکت 
می کنیـم، ممکن اسـت احسـاس سـردرگمی، دل تنگی 
افـراد حاضـر در جلسـات  اگرچـه  کنیـم.  نگرانـی  و 
بـا رغبـت بـه سـؤاالت مـا پاسـخ می دهنـد ولـی ایـن 
به تنهایـی کافـی نیسـت. سـؤاالت فـراوان دیگـری بین 
جلسـات بـه ذهـن مـا می رسـد؛ مـا درمی یابیـم کـه با 
یادگرفتـن نحـوه »هوشـیار زندگـی کردن« به پشـتیبانی 

مـداوم و نزدیـک نیـاز داریم.
بنابرایـن یکـی از اعضـای انجمـن را انتخـاب می کنیـم 
کـه با او احسـاس راحتی می کنیم، کسـی کـه می توانیم 
او  از  و  کنیـم  صحبـت  او  بـا  خصوصـی  و  راحـت 

می خواهیـم راهنمـای مـا باشـد.
چـه تـازه وارد باشـید و نگـران ایجاد »مزاحمـت« برای 
هرکسـی باشـید، چـه از اعضایـی باشـید کـه مدتـی 
بـرای  راهنمـا  کارکنیـد،  بـه  تنهایـی  تـاش کرده ایـد 
درخواسـت های شـما آماده اسـت. ما توصیـه می کنیم: 
درنـگ نکنید.الکلی هایـی که در انجمن درمان شـده اند 
تمایـل دارنـد آنچه بـا الکلی هـای دیگـر فراگرفته اندرا 
تجربـه  اسـاس  بـر  مـا  بگذارنـد.  میـان  در  شـما  بـا 
دریافته ایـم کـه وقتـی هوشـیاری را بـه دیگـران عرضه 
می کنیـم هوشـیاری خودمـان خیلـی تقویـت می شـود.
راهنمایـی همچنیـن می توانـد بـه معنای مسـئولیت کل 
یـک گروه بـرای کمـک بـه تازه واردهـا باشـد. امروزه 
بیش ازپیش،الکلی هایـی کـه در اولیـن جلسـه انجمـن 
انجمـن  بـا  برخـوردی  هیـچ  قبـًا  می کننـد  شـرکت 
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مرکـزی  دفتـر  یـا  محلـی  گـروه  بامیـان  نداشـته اند. 
انجمـن تمـاس نگرفته انـد؛ هیـچ عضـوی »تمـاس گام 
دوازدهـم« را بـا آن هـا برقـرار نکـرده اسـت. بنابرایـن 
به طـور خـاص بـرای چنیـن تازه واردهایـی، گروه هـا 
نیـاز بـه فراهـم کـردن نوعـی پشـتیبانی را پذیرفته انـد. 
یکـی  راهنمایـی  موفـق،  گروه هـای  از  بسـیاری  در 
برنامه ریزی شـده  و  مهـم  فعالیت هـای  مهم تریـن  از 

اعضاءاسـت.
مسـئولیت راهنمـا نانوشـته و غیررسـمی اسـت ولـی 
یکـی از بخش هـای اصلـی روش انجمـن بـرای رهایی 
گام هایدوازده گانهاسـت.  طریـق  از  الکلـی  اعتیـاد  از 

راهنمایـی می توانـد یـک رابطـه بلندمـدت باشـد.
مـا امیدواریـم ایـن جـزوه پاسـخی باشـد بـرای برخی 
کـه  دوطرفـه ای  مسـیر  درزمینـه  رایـج  سـؤاالت  از 
راهنمایـی نـام دارد - بـرای کسـانی کـه ممکـن اسـت 
بـه دنبـال راهنمـا باشـند - بـرای آن دسـته از اعضـای 
انجمـن کـه می خواهنـد هوشـیاری خـود را از طریـق 
پشـتیبانی بـه اشـتراک بگذارنـد - و بـرای گروه هایـی 
کـه می خواهندفعالیت هـای پشـتیبانی را توسـعه دهنـد 
)یـک گـروه بـرای پشـتیبانی از اعضـای جدیـد از چه 
بـه صفحـه 23  کنـد؟  اسـتفاده  می توانـد  روش هایـی 

مراجعـه شـود( فراهـم کنـد.

راهنمـا  دنبـال یـک  بـه  بـرای کسـانی کـه    …  ¶

. نـد د می گر

راهنمایـی از چه لحـاظ با تماس هـای گام دوازدهم 
دارد؟ تفاوت 

یـک تمـاس گام دوازدهـم - ماقات با یـک الکلی که 
درخواسـت کمک کرده اسـت و صحبت کـردن درباره 
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راهنمایـی  می تواندسـرآغاز   - او  بـا  انجمـن  برنامـه 
باشـد ولـی به خودی خـود لزومـًا راهنمایـی محسـوب 

نمی شـود.
راهنمایـی، بـه همـراه عاقـه مـداوم بـه یـک الکلـی 
دیگـر، اغلـب اوقـات زمانـی شـکل می گیـرد کـه فرد 
موردنظـر تمایـل بـه دریافـت کمـک دارد، بـه مشـکل 
داشـتن بـا مشـروب اعتـراف می کنـد و تصمیـم گرفته 
به عنوانیـک راه حـل هوشـیاری خود را به دسـت آورد.
راهنمایـی جـزء فعالیت هـای گام دوازدهـم اسـت ولی 
یـک مسـئولیت ادامه دار بـرای کمک بـه تازه واردها نیز 

هسـت تا بازندگـی بدون الکل سـازگاری پیـدا کنند.

ــا  ــه تازه وارده ــی ب ــه کمک ــی چ ¶ …  راهنمای

؟ می کنــد

بـه فـرد تـازه وارد اطمینـان می دهد که حداقـل یک نفر 
وجـود دارد کـه ایـن وضعیـت را به طـور کامـل درک 
می کنـد و برایـش مهـم اسـت - یـک نفـر کـه وقتـی 
تردیـد، سـؤال یا مشـکلی در مـورد اعتیـاد الکلی پیش 
می آیـد بـدون خجالت بـه او مراجعـه می کنـد. راهنما، 
درزمانـی کـه بیشـترین نیـاز وجـود دارد، بـرای فـرد 
تـازه وارد یک دوسـت دلسـوز و فهیـم فراهـم می کند. 
همچنیـن راهنمـا پلی فراهـم می آورد که فـرد جدید را 
قادر می سـازد بـا الکلی هـای دیگر - در گـروه خانگی 
  - می کنـد  بازدیـد  آن هـا  از  کـه  دیگـر گروه هایـی  و 

آشـنا شود.

¶ …  چگونه باید یک راهنما انتخاب شود؟

فراینـد برقـراری ارتبـاط بین تـازه وارد و راهنمـا مانند 
هـر چیـز دیگـری در انجمن، غیررسـمی اسـت. اغلب 
اوقـات فـرد جدیـد فقط به یکـی از اعضـای باتجربه تر 
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رو مـی آورد کـه بـه نظـر سـازگارتر می رسـد و از آن 
بیشـتر  باشـد.  او  می کندراهنمـای  درخواسـت  عضـو 
اعضـای انجمن بسـیار شـاد و خوشـحال می شـوند که 

چنیـن درخواسـتی دریافـت کنند.
یکـی از ضرب المثل هـای قدیمـی انجمـن می گوید »با 
برنده هـا بگـرد.« خیلـی منطقـی اسـت کـه از تجربیات 
اعضایـی اسـتفاده کنیـم کـه بـه نظـر می رسـد برنامـه 
انجمـن را در زندگـی روزمـره خـود بـا موفقیـت بـه 
کار می گیرنـد. قاعـده خاصـی وجـود نـدارد ولـی یک 
راهنمـای خـوب بهتـر اسـت یـک یـا چنـد سـال از 
آخریـن بـاری که مشـروب خورده، گذشـته باشـد - و 

بایـد از هوشـیاری خـود لـذت می بـرده باشـد.

¶ …  آیـا راهنمـا و تازه وارد)ره جـو( بایـد تـا حـد 

امـکان شـبیه هم باشـند؟

اغلـب اوقـات یـک تازه واردباراهنمایـی کـه پیشـینه و 
عایـق مشـابهی دارد راحت تـر اسـت. ولـی بسـیاری 
تفـاوت  کـه  انجمـن می گویندراهنمایانـی  اعضـای  از 
بسـیار زیـادی بـا خودشـان داشـته اندکمک های بزرگی 
بـه آن هاکرده انـد. شـاید بـه این خاطر باشـد کـه توجه 
آن هـا بـر مهم ترینچیزهایی تمرکز داشـته اسـت که بین 
هـر راهنمـا و تازه واردی مشـترک اسـت: اعتیـاد الکلی 

و بهبـودی در انجمن.
تجربـه انجمـن به واقـع نشـان می دهـد که بهتریـن کار 
ایـن اسـت که مـردان از مـردان وزنـان از زنـان راهنما 
انتخـاب کننـد. این رسـم معمـوالً به اعضـای ما کمک 
باشـند.  داشـته  تمرکـز  انجمـن  برنامـه  روی  می کنـد 
تعـدادی از اعضـای هم جنس بـاز مـا احسـاس می کنند 
مشـابهی  دلیـل  بـه  مخالـف  جنـس  از  راهنمـا  یـک 

مناسب تراسـت.
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¶ …   آیــا فــرد تــازه وارد بایــد از هــر چیــزی کــه 

ــد؟ ــروی کن ــد پی راهنمامی گوی

خیـر. اگـر نظـر راهنمـا عجیـب یا نامشـخص بـه نظر 
می رسـد، بهتـر اسـت فـرد تـازه وارد  صحبـت کنـد 
و سـؤاالتی بپرسـد. انتظـار مـی رود رابطـه آن هـا یـک 
رابطـه راحـت و آزاد باشـد کـه در آن هـر دو  طـرف 

آزادانـه و باصداقـت بـا یکدیگـر گفتگـو کننـد.
برنامه انجمن سـاده اسـت ولی در ابتدا ازنظر بسـیاری 
از مـا این طـور نبود. اغلب اوقات ما با پرسـیدن سـؤال 
در جلسـات بسـته یـا - به طـور خیلـی خـاص - در 

گفتگـو باراهنمایـان خـود چیزهایی را یـاد می گیریم.

ــترس  ــاز در دس ــان نی ــا در زم ــر راهنم ¶ …   اگ

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــد چ نباش

حفـظ هوشـیاری فـرد تـازه وارد بـر عهـده کل برنامـه 
انجمـن اسـت - نـه فـرد راهنمـا. راهنمایـی بهتریـن 
راهـی اسـت کـه بـرای معرفـی یـک تـازه وارد بـه این 
برنامـه و کمـک بـه مانـدن آن هـا در انجمـن را فراهـم 

می کنـد.
بنابرایـن وقتی قـادر به تمـاس باراهنمای خود نیسـتیم 
منابـع زیـادی در اختیارداریـم. می توانیـم بـه اعضـای 
دیگـر تلفـن بزنیم؛ به یکی از جلسـات انجمـن برویم؛ 
بـرای یافتـن الکلی هـای هوشـیار، بـه نزدیک ترین دفتر 
یـا باشـگاه انجمـن برویـم یا بـا آنجـا تمـاس بگیریم؛ 
یـا مجلـه خودمـان،  انجمـن  یـا جزوه هـای  کتاب هـا 
گریـپ وایـن را مطالعه کنیم تا برای تقریبًا هر مشـکلی 
کـه در آن لحظـه بـا آن برخـورد کرده ایمراه حلـی پیـدا 

. کنیم



11

¶ …  آیا یـک تـازه وارد می تواند بیش از یـک راهنما 

باشد؟ داشته 

بسـیاری تصـور می کنند برای یک تـازه وارد بهترین کار 
ایـن اسـت کـه فقط یـک راهنما داشـته باشـد. انتخاب 
پرمخاطـره ای  شـیوه  از  می کنـد  کمـک  راهنمـا  یـک 
کـه در آن فـرد تـازه وارد)ره جـو(از یـک راهنمـا پیش 
راهنمـای دیگـری می رود تـا آنچه را دلـش می خواهد 

بشـنود، اجتنـاب گردد.

را  تازه واردمی تواندراهنمـای خـود  ¶ …  آیـا یـک 

کند؟ عـوض 

مـا همیشـه آزادیـم راهنمـای دیگـری را کـه با بیشـتر 
بـا او احسـاس راحتـی می کنیـم انتخـاب کنیـم، به ویژه 
اگـر معتقـد باشـیم این عضو برای رشـد مـا در انجمن 

مفیدتـر خواهـد بود.
اگـر یـک تـازه وارد در یـک برنامـه اعتیـاد الکلـی 
خـارج از انجمـن، دوره درمان و آمـوزش کاملی را 
پشـت سـر گذاشـته باشـد، آیا بازهـم در انجمن به 

راهنمـا نیـاز خواهد داشـت؟
آیا رویکرد خاصی نیاز است؟

برنامه هـای اعتیـاد الکلـی دولـت، صنعـت و نهادهـای 
دیگـر ، الکلی هـای بیشـتر و بیشـتری را بـه انجمـن 
ارجـاع می دهنـد. ایـن تازه واردهـا معمـوالً بـه لحـاظ 
جسـمانی عـاری از الـکل به مـا مراجعه می کننـد و در 
مقایسـه بـا تازه واردهـای گذشـته، در مرحلـه باالتـری 
از درمـان قـرار دارنـد. اغلـب اوقات سـم زداییهفته ها و 
حتـی ماه هـا قبـل صـورت گرفته و وسوسـه جسـمانی 
ولـی  اسـت.  رفتـه  بیـن  از  خـوردن  مشـروب  بـرای 
وسوسـه روانـی بـرای الکل ممکن اسـت هنـوز وجود 
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داشـته باشـد و بـر اسـاس اعتقـاد عمومـی گروه هـای 
انجمـن کـه از چنیـن تازه واردهایـی اسـتقبال می کنند، 
بـرای غلبـه بـر ایـن وسـواس، راهنمـا در اسـرع وقت 

الزم اسـت.
ایـن تازه واردهـا ممکن اسـت حقایق پزشـکی فراوانی 
مـا  ولـی  باشـند.  الکلیسـمفراگرفته  بیمـاری  دربـاره 
یـک  در  الکلیسـم  دربـاره  یادگیـری  کـه  دریافته ایـم 
در  اسـت و عمـل کـردن  محیـط سـازمانی یک چیـز 
یـک دنیـای الکلـی به عنـوان یک الکلـی هوشـیار چیز 
کامـًا متفاوتی اسـت. راهنما آمادگـی دارد تجربه خود 
،درباره نحوه روبرو شـدن با ایـن وضعیت را در اختیار 
او بگـذارد. تجربـه شـخصی اومی توانـد راهنمـای فرد 
تـازه وارد بـرای به کارگیـری اصـول انجمـن در زندگی 
روزمـره باشـد - درسـت ماننـد هـر تـازه وارد دیگری 

کـه بـرای کمـک به درهـای انجمـن رو مـی آورد.

¶ …  آیـا زمانـی می رسـد که بـرای راهنمـا گرفتن 

خیلـی دیر باشـد؟

خیـر. اعضایـی کـه سـال ها در انجمـن یـا »پیرامـون« 
آن بوده انـد، اغلـب درمی یابنـد کـه پیـدا کـردن یـک 
دادن  راهنمـای خـوب، گفتگـوی صادقانـه و گـوش 
آشـکار  به طوربی سـابقه ای  را  برنامـه  کل  می توانـد 
سـازد. بسـیاری از اعضـای انجمن، ازجملهکسـانی که 
سـابقه هوشـیاری طوالنی مدتـی دارنـد، راهنمابودن را 
یکـی از بخش هـای حیاتـی رشـد و پیشـرفت مـداوم 

خـود در ایـن برنامـه بهبودیمی داننـد.
بـرای کسـانی کـه فقـط توانسـته اندبه طور موقـت بـه 
یـا هرازگاهـی در جلسـات  یابنـد  هوشـیاری دسـت 
شـرکت کرده انـد و درواقـع گام اول را برنداشـته اند، 
راهنماییمی تواندیـک راه حـل باشـد. یـک راهنما با یک 
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پشـتوانه هوشـیاری محکـم در انجمـن می توانـد برای 
چنیـن افـرادی وضعیـت را به کلـی عـوض کنـد.

حتـی اگـر چندیـن سـال از تـرک الـکل مـا می گـذرد، 
اغلـب می توانیـم بـا درخواسـت از یکـی از دوسـتان 
انجمـن بـرای بـر عهـده گرفتـن پشـتیبانی مـا، از آن 
بهره منـد شـویم. ممکـن اسـت مـا احسـاس نارضایتی 
یـا درد عاطفـی شـدیدی داشـته باشـیم زیـرا فراموش 
کرده ایـم کـه برنامـه انجمـن یک سـبک زندگـی کامًا 
جدیـد ارائـه می کنـد و فقـط بـرای رهایـی از الـکل 
نیسـت. بـه کمـک یـک راهنمـا مـا می توانیـم از تمـام 
ایـن برنامـه اسـتفاده کنیـم، دیدگاه های خـود را عوض 
کنیـم و در ایـن حیـن از هوشـیاری خـود لـذت ببریم.

برای کسانی که می خواهندراهنما باشند

¶ …   راهنما شدن چه کمکی به راهنما می کند؟

تقویـت  را  قدیمی تـر  اعضـای  هوشـیاری  راهنمایـی، 
می کند. عمل به اشـتراک گذاشـتن هوشـیاری ، زندگی 
بـدون الـکل را بـرای اعضاءساده ترمی سـازد. الکلی هـا 
بـا کمـک بـه دیگـران درمی یابنـد کـه بـه خودشـان 

کمـک می کننـد.
همچنیـن راهنمایـی ایـن رضایـت را به همـراه دارد که 
ناشـی از بـر عهـده گرفتـن مسـئولیت فـردی به غیـراز 
خـود فـرد اسـت. ایـن کار حقیقتًا نیـازی را که بیشـتر 
انسـان ها بـرای کمـک بـه دیگـران در زمـان سـختی ها 

احسـاس می کننـد ارضـاء می کنـد.

¶ …   آیا هر عضوی می تواند یک راهنما باشد؟

در انجمـن هیـچ طبقه یا صنفـی از راهنمایان بر دیگران 
برتـری ندارنـد. هـر عضـوی می توانـد بـه تازه واردهـا 
کمـک کنـد تا یـاد بگیرند بـدون رو آوردن بـه الکل به 
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هر شـکلی، بازندگی روبرو شـوند.
در اکثر موارد رسـم انجمن یک محدودیت را پیشـنهاد 
می کنـد کـه قبـًا در صفحـه 10 ذکر گردیـد: اگر گروه 
به انـدازه کافـی بـزرگ باشـد و امـکان انتخـاب وجود 
داشـته باشـد، راهنمـا و فـرد تازه واردهم جنس باشـند. 
دالیـل آن از هـر دو دیـدگاه یکـی اسـت؛ مـا اعضـای 
انجمـن، فرقـی نـدارد چـه مـدت از تـرک مـا گذشـته 
باشـد، کامـًا ماننـد انسـان های دیگـر عمـل می کنیـم 
و بـه احساسـاتی تمایـل داریـم کـه می توانـد مـا را از 

»هـدف اولیـه مـا« منحـرف کند.

¶ …  چـه موقع یـک عضو بـرای مسـئولیت راهنمایی 

دارد؟ آمادگی 

هـدف اولیـه مـا انتقـال پیـام انجمـن بـه الکلی هایـی 
اسـت کـه هنـوز رنـج می برنـد. اعضـای انجمـن کـه 
واقعـًا گام هـای انجمـن را برداشـته اند، به عنـوان یکـی 
از راه هـای رسـیدن بـه هوشـیاری، اغلـب در بهتریـن 
جایـگاه برای به اشـتراک گذاشـتن تجربه، نیـرو و امید 
خـود می باشـند. بـه نظـر می رسـدموفق ترینراهنمایان، 
مـردان وزنانـی هسـتند کـه سـابقه حضـور آن هـا در 
انجمـن به انـدازه ایسـت کـه درک مناسـبی از برنامـه 
داشـته  انجمـن  دوازده گانـه  گام هـای  در  ترسیم شـده 
باشـند. بسـیاری از مـا فکـر می کنیم عاقانه این اسـت 
کـه دربـاره زمـان آمادگـی خود بـرای بـر عهدهگرفتن 
مسـئولیت راهنمایـی یـک الکلـی دیگـر از راهنمـای 

خـود مشـورت بگیریـم.
تـرک  از  سـال  چنـد  یـا  مـاه  چنـد  کـه  اعضایـی 
آن هامی گـذرد معموالً –)ولی نه همیشـه( - در مقایسـه 
بـا اعضایـی کـه تجربـه آن ها فقـط چنـد هفته یـا روز 
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کار  تازه واردهـا  بـا  مؤثرتـری  به طـور  قادرنـد  اسـت، 
کننـد. بنابرایـن مـدت ترک الـکل یک عامل محسـوب 
نیسـت.  موفـق  پشـتیبانی  عامـل  تنهـا  ولـی  می شـود 
توانایـی راهنمـا بـرای درک، شـکیبایی و تمایـل بـرای 
گذاشـتن زمـان و انرژی بـرای اعضای جدید، درسـت 

بـه همـان انـدازه اهمیـت دارند.

¶ …   یـک راهنمـا چـه  کارهایی را باید انجـام دهد و 

چه  کارهایـی را نبایـد انجام دهد؟

• یـک راهنمـا در محـدوده تجربـه و دانـش شـخصی 
خـود، هـر کاری کـه ممکـن باشـد انجام می دهـد تا به 
فـرد تـازه وارد کمک کنـد از طریق برنامـه انجمن ترک 

کنـد و تـرک او ادامـه یابد.
•  بـا الگـوی زنـده و سـابقه مشـروب خـوری خـود 
نشـان می دهـد انجمـن در زندگـی ایـن راهنمـا چـه 

نقشـی داشـته اسـت.
•  فرد تازه وارد را تشـویق و کمک می کند در جلسـات 
متنـوع انجمـن شـرکت کند - تـا درباره برنامـه انجمن 

بـه دیدگاه ها و تفاسـیری دسـت پیدا کند.
•  اگـر فـرد تـازه وارد در ابتـدا اطمینـان نداشـته باشـد 
کـه الکلـی اسـت یا خیـر، به او پیشـنهاد می کنـد بدون 

تعصـب بـه انجمن فکـر کند.
•  فرد تازه وارد را به اعضای دیگر معرفی می کند.

• دقـت می کنـد تـا فـرد تـازه وارد از وجـود نشـریات 

انجمـن به ویـژه کتـاب بـزرگ، گام هـای دوازده گانـه و 
سـنت های دوازده گانـه و گریـپ واین، از دیـدگاه بیل، 
زندگـی بـدون الـکل و جزوه های مناسـب، آگاهی پیدا 

. کند
• وقتی مشـکل خاصی دارد در دسـترس تـازه وارد قرار 
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دارد.
• مفهـوم گام هـای دوازده گانـه را مـرور می کنـد و بـر 

اهمیـت آن هـا تأکیـد می کنـد.
• فـرد تـازه وارد را ترغیـب می کنـد هـر چـه زودتر در 

فعالیت هـای گروهـی مشـارکت کند.
• اهمیـت همـه سـنت های مـا را در ذهن فرد تـازه وارد 

می کند. تثبیـت 
•  تـاش می کنـد بـرای فـرد تـازه وارد تصویـری از 
محـدوده انجمـن و فراتر از گروه ترسـیم کنـد و توجه 
او را بـه نشـریات انجمن دربـاره تاریخچـه آن، میراث 
بـه  جهانـی  دسترسـی  و  سـاختار خدماتـی  سـه گانه، 
انجمـن - در هرجایـی که فـرد تازه وارد بـرود - جلب 

 . کند
• اگـر مفیـد به نظر برسـد، این برنامه را بـرای نزدیکان 
و  خویشـاوندان  انجمـن  و  می دهـد  توضیـح  الکلـی 

دوسـتان الکلی هـا را معرفـی می کنـد.
»مـن  کـه  می کنـد  اقـرار  فـوراً  باشـد  الزم  وقتـی   •
نمی دانـم« و بـه تـازه وارد کمک می کند منبـع اطاعاتی 

کند. پیـدا  خوبـی 
• راهنمـا فـرد تـازه وارد را ترغیـب می کنـد هـر چـه 
سـریع تر بـا الکلی هـای دیگـر کار کنـد و گاهـی او را 
در انجـام تماس هـای گام دوازدهـم همراهـی می کنـد.
بیـان  را  تـازه وارد  یـک  خصوصیـات  هیچ وقـت   •
نمی کنـد به جـز در مـواردی کـه  خـودش درخواسـت 

. کند
• هرگـز سـعی نمی کنددیدگاه های شـخصی خود را به 
فـرد تـازه وارد تحمیـل کنـد. یـک راهنمای خـوب که 
منکـر خداسـت تـاش نمی کند یـک تـازه وارد مذهبی 
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را متقاعـد کنـد از اعتقـاد خـود دسـت بـردارد، یـک 
راهنمـای مذهبـی هـم دربـاره موضوعاتـی مذهبـی بـا 

یـک تـازه وارد منکـر خـدا بحـث نمی کند.
• وانمـود نمی کنـد همـه پاسـخ ها را می داند و همیشـه 

تظاهـر نمی کنـد کـه حق با اوسـت.
•  یـک راهنمـا در انجمـن خدمـات حرفـه ای ماننـد 
یـا  پزشـکی  حقوقـی،  جوامـع  مشـاوران،  خدمـات 
بـه  اگـر  ولـی  نمی کنـد  عرضـه  اجتماعـی  خدمـات 
کمک هـای خـارج از محـدوده انجمن نیاز باشـد گاهی 
می توانـد بـه فـرد تـازه وارد کمـک کنـد بـه کمک های 

حرفـه ای دسترسـی پیـدا کنـد.
برنامـه  تأکیـد می کنـد کـه  ایـن واقعیـت  بـر  راهنمـا 
یـا  شـخصیت  نـه   - دارد  اهمیـت  انجمـن  درمانـی 
جایـگاه راهنمـا. بنابرایـن فـرد تـازه وارد یـاد می گیـرد 
کـه بـه برنامـه انجمـن تکیـه کنـد نـه بـر راهنمـا. اگر 
تـازه واردی بـرای گرفتـن راهنمایی بیشـتر بـه اعضای 
دیگـر انجمـن مراجعـه کند یـا تصمیم بگیـرد راهنمای 
خـود را عـوض کنـد، شـخصی کـه در برنامـه انجمـن 

خبـره اسـت آزرده نخواهـد شـد.

از یـک  ¶ …  آیـا یـک راه برتـر بـرای راهنمایـی 

دارد؟ وجـود  تـازه وارد 

پاسـخ خیـر اسـت. همـه اعضـا آزادنـد بـا توجـه بـه 
تجربیـات فردی و شـخصیت خودشـان بـه راهنما نگاه 
کننـد. بعضـی از راهنماهـا در برخـورد بـا تازه واردهـا، 
رویکـرد کم وبیـش تنـد و خشـن »می خواهـی بخـواه 
عـده ای  می گیرنـد.  پیـش  در  را  نخـواه«  نمی خواهـی 
نشـان  خـود  از  بی حدوانـدازه ای  شـکیبایی  دیگـر 
می دهنـد و عاقـه فـردی زیـادی بـه کسـانی دارند که 
راهنمایآن هـا هسـتند. و عـده دیگری هم هسـتند که تا 



18

حـدودی غیـر جدی هسـتند و بـه این قناعـت می کنند 
کـه فـرد جدیـد بـرای سـؤال پرسـیدن یـا درخواسـت 
پیـش  پـا  خـودش  خـاص  موقعیت هـای  در  کمـک 

بگذارد.
هر روشـی بعضـی مواقع موفق و بعضـی مواقع ناموفق 
اسـت. راهنمـا بایـد تصمیم بگیـرد در هر مـورد از چه 
روشـی اسـتفاده کنـد. راهنمایـان  باتجربـه از اهمیـت 
انعطاف پذیـری در کار بـا تازه واردهاآگاه انـد، و بـر یک 
روش واحـد تکیـه نمی کنند و ممکن اسـت روش های 

مختلفـی را روی یـک نفر امتحـان کنند.

¶ …  یـک راهنمـا چگونـه می تواند برنامـه انجمن را 

توضیـح دهد؟

متعارف تریـن  بـه  را  انجمـن  می خواهنـد  راهنمایـان 
شـیوه ممکـن توضیـح دهنـد  و تـا احـد امـکان بـرای 

فـرد تـازه وارد راحـت باشـد. 
یـادآوری گام  از راهنمایـان در می یابنـد کـه  عـده ای 
اول بـه افـراد تـازه وارد - اینکـه آن هـا در برابـر الـکل 
ناتـوان هسـتند و زندگی آن ها از کنترلشـان خارج شـده 
اسـت - کلیـد یـک درمـان موفـق اسـت. بسـیاری از 
تأکیـد  تـا  ایـن نکتـه اسـتفاده می کننـد  از  راهنمایـان 
کننـد باهـم می تواننـد بـه چیزهایـی دسـت یابنـد کـه 
به تنهایـی نمی تواننـد - یعنـی دوری از خـوردن اولیـن 

جرعـه مشـروب.
ایـن راهنمایـان بـه فـرد تـازه وارد گوشـزد می کنند که 
اینکـه  و  می دهـد  ارائـه  عملـی  برنامـه  یـک  انجمـن 
تاکنـون بـه بیـش از دو میلیـون مـرد و زن کمـک کرده 
اسـت.آن ها در مواجهـه بـا اعتیـاد الکلـی به عنـوان یک 
مشـکل فـردی نیـاز بـه روشـنفکری را بیـان می کننـد 
و بـر ایـن واقعیـت تأکیددارنـد که فقـط فرد تـازه وارد 
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اسـت کـه بایـد بـه ایـن نتیجه برسـد کـه الکلی اسـت 
خیر. یـا 

تقریبـًا همـه اعضایـی کـه بـا تازه واردهـا کار می کننـد 
از نقطه نظـر تجربیـات خـود بـه برنامـه انجمـن نـگاه 
می کننـد. آن هـا بـه فـرد جدیـد می گویند کـه هیچ کس 
از طـرف انجمن صحبـت نمی کند و هـر عضوی کامًا 

مختـار اسـت بـه درکی فـردی از ایـن برنامه برسـد.
برخـی از راهنمایـان بیشـتر از دیگـران دربـاره جنبـه 
معنـوی ایـن برنامـه صحبـت می کننـد. و تقریبـًا همـه 
آن هـا توجـه را بـه این منبـع نیرو جلـب می کنند که در 
»نیرویـی بزرگ تـر از نیـروی خودمان« یافت می شـود. 
بازهـم راهنمـا تأکیـد می کنـد کـه تصمیم با خـود فرد 
تـازه وارد اسـت کـه تعییـن کننـد عبـارت الکلی هـای 
گمنـام بـه چـه معناسـت. ایـن عبـارت بیانگـر تفکری 
اسـت کـه افـرادی از کیش هـای مختلـف - یـا بـا هیچ 
آییـن خاصـی - می تواننـد آن را بـا هماهنگـی کامـل 

بپذیرنـد و به واقـع هـم می پذیرنـد.

¶ …  آیـا یـک راهنمـا می توانـد پیشـنهاد بسـتری 

بدهد؟ شـدن 

چیـز مهمـی که باید به خاطر داشـته باشـیم این اسـت 
کـه بسـتری کـردن بخشـی از برنامه انجمن محسـوب 
راهنمـا  یـک  نـه  و  پزشـک  یـک  اینکـه  و  نمی شـود 
کسـی اسـت کـه بایـد بگویـد بـه آن نیـاز اسـت یـا 
خیـر. راهنمایانباتجربـه مراقبـت می کننـد کـه در مورد 
هـر یـک از مراحـل اعتیـاد الکلـی خـود را جایگزیـن 

پزشـکان نکننـد.
یکـی از پیشکسـوتان انجمـن ایـن تذکـر را می دهـد: 
بسـتری کـردن یـا دیگـر مراقبت هایحرفـه ای کـه برای 
»به هیچ عنـوان مسـئولیت  فراهـم می شـود  تازه واردهـا 
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اعضـای انجمـن را بـرای انتقـال پیـام به بهتریـن وجه 
ممکـن، و ارائـه راهنمائـی مناسـب، کاهـش نمی دهـد. 
خـوب نیسـت که انجمـن یک الکلی را بـه خاطر اینکه 
وقـت کافـی نداریـم یـا بـه خاطـر اینکه مشکل سـاز و 
پرتوقـع اسـت، بـه دامـن دیگـران بیندازیـم. اکثـر ما با 
قدرشناسـی، بردباری همیشـگی و لطف فراوان اعضای 
قدیمـی انجمـن را بـه خاطر داریـم که وقتی تـازه وارد 

بـودم به مـا ارزانی داشـتند.«

¶ …  یـک راهنمـا باید چگونـه با خانواده یـک الکلی 

کند؟ کار 

راهنمـا می تواند برنامه انجمن را برای همسـر، شـریک 
یـا خویشـاوندان الکلـی توضیـح دهـد و بـه ایـن نکته 
اشـاره کنـد کـه بیشـتر اعضـا دریافته اند زندگـی بدون 
الـکل زمانـی سـاده تر اسـت کـه خویشـاوندان آن ها به 
انجمـن عاقه مند می شـوند و بـا نشـریات انجمن آشـنا 
می گردنـد و در جلسـات بازگروه هـای محلی شـرکت 

می کننـد.
به طورکلـی راهنمـا می توانـد بـه خانـواده فـرد الکلـی 
کمـک کند تمـام فرصت هـای ممکـن را در اختیار فرد 
تـازه وارد قـرار دهند تـا در انجمـن به موفقیت برسـند 
و می توانـد خانـواده را ترغیـب کنـد از الکلـی در حال 
درمـان خیلـی زیـاد یـا خیلـی زود انتظار تغییر نداشـته 

باشند.
در بعضـی مـوارد روابـط خانوادگـی درنتیجـه رفتـار 
فـرد الکلـی در هنگام مشـروب خوردن به شـدت تنزل 
نبایـد  پیداکـرده اسـت. در چنیـن موقعیت هاییراهنمـا 
ماننـد یـک مشـاور حرفـه ای عمل کنـد. ولی بـا کنترل 
شـدن مشـکل اصلی اعتیـاد الکلی، بسـیاری از روابطی 
و  پیداکرده انـد  نجـات  بـوده،  معـرض خطـر  در  کـه 
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راهنمـا می توانـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کند.
انجمـن  از  را  خانـواده  می خواهـد  راهنمـا  همچنیـن 
کـه  سـازد  آگاه  الکلی هـا  دوسـتان  و  خویشـاوندان 
الکلی هـا اسـت  متشـکل از خویشـاوندان و دوسـتان 
- الکلی هایـی کـه ممکـن اسـت در انجمـن باشـند یـا 

نباشـند.
در  الکلی هـا  وابسـتگان  و  دوسـتان  انجمـن  برنامـه 
اجتمـاع  یـک  ولـی  می گیـرد  قـرار  انجمـن  مـوازات 
کامـًا جداگانـه اسـت. ایـن انجمـن بـه خویشـاوندان 
ایـن  می کنـد  کمـک  مشـکل دار  مشـروب خوارهای 
بیمـاری و تأثیـر آن بر زندگـی خانوادگی را بشناسـند. 
انجمـن  از  بخشـی   - الکلی هـا  فرزنـدان  انجمـن  در 
دوسـتان و وابسـتگان الکلی هـا - کودکانی کـه والدین 
الکلـی دارنـد تجربیات خـود را به اشـتراک می گذارند. 
وابسـتگان  و  دوسـتان  انجمـن  محلـی  گروه هـای 
الکلی هـا و انجمـن فرزنـدان الکلی هـا در بسـیاری از 
به طـور منظـم تشـکیل جلسـه می دهنـد کـه  جوامـع 
فهرسـت ایـن انجمـن اغلـب در دفترچـه تلفـن دیـده 

می شـود.
و  دوسـتان  انجمـن  جلسـات  اطاعـات  و  نشـریات 
ارسـال  طریـق  از  می تـوان  را  الکلی هـا  وابسـتگان 
درخواسـت کتبی به آدرس کرپوریـت لندینگپارک وی، 
www.ویرجینیـا بیـچ، وی ای23454-5617یا در آدرس

کـرد. دریافـت   al-anon.alateen.org

آیـا یـک راهنمامی توانـد بـه یک تـازه وارد پـول قرض 
بدهد؟

فـردی  بـه تشـخیص و تصمیـم  ایـن موضـوع  البتـه 
بسـتگی دارد. ایـن واقعیـت اساسـی در ایـن موضـوع 
دخالـت دارد کـه انجمـن یک هدف واحـد دارد: کمک 
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بـه حـل مشـکل الکلی هـا بـا مشـروب. انجمـن یـک 
اجتمـاع انسـان دوسـتانه یـا کاریابـی نیسـت.

پـول یـا فقـدان آن هیچ وقـت یـک عامـل کلیـدی در 
توانایـی فرد برای ترک در انجمن محسـوب نمی شـود.
راهنماییکـه بـه یک تـازه وارد پول قـرض می دهد خطر 
می کنـد و ممکن اسـت حتی پیشـرفت این فـرد جدید 
را در جهـت هوشـیاری ٌکنـد کند. تـازه واردی که برای 
پـول، لبـاس یـا تضمین شـغل بـه انجمن رو مـی آورد، 
بـرای هدفی نادرسـت به جـای نادرسـت مراجعه کرده 
اسـت. انجمـن چیـز بسـیار مهم تـری عرضـه می کنـد: 

یعنی هوشـیاری.
نهادهـای حرفه ای می توانند در صـورت نیاز کمک های 
دیگـری ارائـه کننـد. ولـی بسـیاری از الکلی هـا وقتـی 
تـرک کردنـد می توانند مشـکات خانوادگـی، کاری یا 

قانونـی خود را حـل کنند.

¶ …  آیـا یـک راهنمـا می توانـد بیـن یـک الکلی و 

کند؟ کارفرمـا وسـاطت 

زمانـی کـه یـک الکلی بـه انجمـن رو مـی آورد ممکن 
در  یـا  باشـد  ازدسـت داده  را  خـود  کار  قبـًا  اسـت 
اگـر  باشـد.  قـرار داشـته  از دسـت دادن آن  معـرض 
کاری وجـود داشـته باشـد ممکـن اسـت متضمـن کار 
بـرای کارفرمایـی باشـد که دربـاره مشـروب خوارهای 
مشـکل دار اطاعاتـی نـدارد و دربـاره انجمـن چیـزی 

نمی دانـد یـا اطاعـات کمـی دارد.
اینکـه یـک راهنمـا بایـد برای حفظ شـغل یـک الکلی 
دیگـر میانجیگـری کنـد یـا خیـر بـه شـرایط هـر مورد 
بسـتگی دارد. تعـداد قابل توجهـی از کارفرمایانـی کـه 
بـرای بازگردانـدن حداکثـر کارایی کارکنـان الیق خود 
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مشـتاق هسـتند، از ایـن خبر کـه یکـی از کارکنان آن ها 
بـه انجمـن رو آورده اسـت اسـتقبال می کننـد و عاقـه 
دارنـد دربـاره ایـن برنامـه بهبـودی اطاعات بیشـتری 

کنند. کسـب 
جـزوه آموزنـده »آیـا در محـل کار شـما یـک الکلـی 
بـا  کارفرمایـان  کـردن  آشـنا  بـرای  می شناسـید؟« 
کمک هایـی کـه انجمـن فراهم می کندتهیه شـده اسـت.

¶ …  آیا یک راهنما می تواند خیلی سخت بگیرد؟

بعضـی از راهنمایـان معتقدنـد بایـد بـا یـک تـازه وارد 
کامـًا بی پـرده رفتـار کـرد. آن هـا برنامـه انجمـن را بر 
اسـاس درک خـود توصیـف می کننـد. آن هـا توضیـح 
داشـته  اهمیتـی  چـه  برایشـان  انجمـن  کـه  می دهنـد 
اسـت. بـه ایـن نکتـه اشـاره می کننـد کـه هیـچ درمان 
شناخته شـده ای بـرای اعتیـاد الکلـی وجود نـدارد ولی 

می تـوان آن را متوقـف کـرد.
آن هـا بـا انجـام ایـن کارها، حرکـت بعدی را بـه عهده 
خـود فـرد تازه واردمی گذارنـد. اگـر ایـن فـرد الکلـی 
کـه هنـوز تـرک نکرده اسـت برای پیوسـتن بـه انجمن 
فـوری تصمیـم نگیـرد، راهنمـا معتقـد اسـت کـه باید 

ایـن وضعیـت بـه حال خـود رها شـود.
نمی تـوان گفـت این روش کامًا غیر دلسـوزانه اسـت. 
بسـیاری از الکلی هـا بـه ایـن روش، به عنـوان روشـی 
کـه سـعی می کنـد دربـاره انجمـن کامـًا  واقع گرایانـه 
عمـل و از احساسـات اجتنـاب کند، احتـرام می گذارند 

و تائیدمی کننـد.
اصـول  مجموعـه  یـک  مبنـای  بـر  انجمـن  برنامـه 
آزمایش شـده اسـت کـه یـک تـازه وارد ممکـن اسـت 
آن هـا را نادیـده بگیـرد. راهنمائیسـخت گیرانه بـر ایـن 
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موضـوع تأکیـد دارد و معمـوالً بـرای مجـاب کـردن 
تازه واردهامؤثـر اسـت. ولی بسـیاری از اعضای انجمن 
معتقدنـد سـختگیری افراطـی می تواند یک تـازه وارد را 
ناامیـد کنـد. ایـن کار بایـد باکمـی دلسـوزی و تفاهـم 

باشـد. همراه 

¶ …  آیـا یـک راهنما می توانـد بیش  از حـد مراقبت 

؟ کند

برخـی از راهنمایـان بـه دلیـل اشـتیاق بـرای کمـک 
بـه یـک تـازه وارد بـرای رسـیدن بـه هوشـیاری ممکن 
اسـت تمایـل بـه مراقبـت بیش ازحـد داشـته باشـند. 
آن هـا نگرانی هـای بی مـوردی دربـاره افـرادی دارنـد 
کـه راهنمائیآن هـا را بـر عهده دارنـد و تمایـل دارنـد 
آن هـا را بـا توجـه زیـاد خفـه کننـد. آن هـا با ایـن کار 
ایـن خطـر را بـه وجـود می آورنـد کـه یـک تـازه وارد 
بـه یکـی از اعضا وابسـته شـود نـه بـه برنامـه انجمن. 
کارآمدتریـن راهنمایـان می داننـد الکلی هایـی کـه بـه 
انجمـن می پیوندنـد نهایتـًا بایـد روی پـای خودشـان 
بایسـتند و بـرای خودشـان تصمیـم بگیرنـد - کمک به 
دیگـران برای ایسـتادن روی پای خودشـان و اصرار بر 

سـرپا نگه داشـتن آن هـا بـا یکدیگـر تفـاوت دارد.
یکـی دیگـر از خطـرات مراقبـت بیش ازحدایـن اسـت 
کـه می توانـد تـازه وارد را بـه حـدی آزرده کنـد کـه از 
تـاش بـرای کمـک بـه او متنفر شـود - و ایـن تنفر را 

بافاصلـه گرفتـن از انجمـن نشـان دهد.

¶ …  آیا یک راهنما می تواند خیلی ساده بگیرد؟

بـرای  می دهنـد  ترجیـح  راهنمایـان  از  بعضـی 
تازه واردهایـی کـه بـا آن هـا کار می کنند خیلی سـخت 
نگیرنـد. بـرای مثـال آن ها تمایـل بسـیاری دارند وقت 
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خـود را بـه عضـو جدیـدی کـه درخواسـت می کنـد 
اختصـاص دهنـد ولـی به نـدرت بیـن جلسـات وقـت 
می گذارنـد یـا خـود را بـه دردسـر می اندازنـد یـا بـه 
فردتـازه وارد کمـک می کنند در جلسـات شـرکت کند.
بعضـی از تازه واردهـا در واقـع وقتـی کامـًا مسـتقل 
عمـل می کننـد بـه حداکثـر شـکوفایی می رسـند. ولـی 
ایـن روش ممکـن اسـت خطرهایی داشـته باشـد: یک 
تـازه وارد کمـرو یـا خوددار ممکن اسـت به ایـن نتیجه 
برسـد کـه گـروه و خـود راهنمـا تمایلـی بـه کمـک 

ندارند. کـردن 
بسـیاری از اعضـای کنونـی بیـان می کننـد کـه آن ها تا 
ماه هـا یـا سـال ها پـس از اولین تمـاس خود بـا انجمن 
تصمیـم جـدی بـرای اتخـاذ برنامـه انجمـن نگرفتـه 
بودنـد فقـط بـه این دلیل کـه مجاز بودنـد از گروه جدا 
شـوند. تعـداد روزافزونـی از گروه هـا تـاش می کننـد 
در طـول چنـد هفتـه یـا مـاه اولیـه مراجعـه تازه واردها 
بـه گـروه، بـا ایجـاد برنامـه ای جهـت پیگیـری امـور 
آن هـا، از این مسـئله اجتنـاب کنند ) بـه صفحات 23-

24 مراجعه شـود(.

¶ …  یـک راهنمـا چگونـه می تواند تـازه واردی را که 

بیش ازحد وابسـته اسـت کنتـرل کند؟

یـک تـازه وارد در اولیـن روزهـای هوشـیاری، گاهـی 
آن قـدر سـردرگم و وحشـت زده اسـت - یـا بـه لحاظ 
روانـی آن قـدر مشـوش و ازلحـاظ جسـمانی ضعیـف 
اسـت - که الزم اسـت به جلسـات برده شـود و شـاید 
در تصمیم گیری هـای شـخصی بـه کمـک نیـاز داشـته 
باشـند. ولـی ایـن نـوع وابسـتگی محـض بـه راهنمـا، 
وقتـی مراحـل اولیـه درمـان پشـت سـر گذاشـته شـد، 
اغلـب اوقات بـرای هر دو طـرف آسیب رسانمی شـود. 
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قبـًا اشـاره شـد کـه از طریـق تکیه بـر برنامـه انجمن 
هوشـیار باقـی می مانیـم نـه بـا تکیـه بـر یـک عضـو، 
بنابرایـن شـانس فرد تـازه وارد در ایـن وضعیت ممکن 
اسـت خیلـی زیـاد نباشـد. و راهنمـا ممکـن اسـت از 
درخواسـت های غیرمنطقـی و مـداوم بـه سـتوه آیـد یا 
احسـاس تملـق کنـد و اجازه دهـد خودپسـندی در او 

به طـور خطرناکـی رشـد کنـد.
چطـور می تـوان ایـن معضـل را بـدون ناامیـد کـردن 
فـرد تـازه وارد حـل کـرد؟ بسـیاری از اعضـای انجمن 
وقتـی بـرای اولیـن بـار از آن هـا درخواسـت می شـود 
راهنمایـی کسـی را بـه عهـده بگیرنـد، با فرد تـازه وارد 
از  اجتنـاب  بـرای  را  جـزوه  ایـن  و  می شـوند  آشـنا 
خطاهـا مـرور می کننـد. به احتمـال  زیـاد راهنمـا و فرد 
تـازه وارد دربـاره تعهـدات خـود گفتگو می کننـد و در 
همـان اوایـل رابطـه درباره توقعـات یکدیگر بـه توافق 
می رسـند. همچنیـن راهنمـا فـرد تـازه وارد را ترغیـب 
می کنـد بـا دیگـر اعضـای انجمن کـه هوشـیاری آن ها 
طوالنـی نیسـت، صحبت کند. حاال زمـان یک گفتگوی 
صمیمانـه می رسـد کـه در آن راهنمـا بار دیگـر اهمیت 
اتـکا بـر کل برنامه انجمن را توضیـح می دهد و نگرانی 
خـود را در مـورد وابسـتگی بیش ازحـد فـرد تـازه وارد 
بیـان می کنـد. اگـر ایـن گفتگـو به یـک راه حـل منتهی 
نشـود، راهنمامی تواندپیشـنهاد کنـد تـا زمانـی کـه فرد 
تـازه وارد راهنمایـی پیـدا می کنـد کـه بـا او راحت تـر 

اسـت، راهنمـای موقـت او باقـی بماند.

¶ …  یـک راهنما چگونـه می تواند با تـازه واردی کار 

کند کـه از دریافـت کمک خـودداری می کند؟

در چنیـن مـواردی کار زیـادی از راهنمابرنمی آیـد جز 
اینکـه بـه فـرد تـازه وارد اطمینـان بدهد در هـر زمان و 
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در صـورت نیـاز تمایـل دارد کمـک کنـد. هرازگاهـی 
از  یکـی  بـه  تـازه وارد  فـرد  کـه  اسـت  ایـن  عاقانـه 
اعضـای انجمـن معرفـی شـود کـه پیشـینه و عایـق 
او بـا ایـن تـازه وارد تشـابه بیشـتری دارد. راهنمائـی 
یـک فعالیـت انعطاف پذیـر  اسـت و راهنمایـان خوب 
خودشـان در کار کـردن بـا افـراد جدیـد انعطاف پذیـر 
هسـتند. کمک هـای ناخواسـته به یک تازه وارد درسـت 
بـه همـان انـدازه خـودداری از کمـک تـازه واردی کـه 

درخواسـت کمـک می کنـد، اشـتباه اسـت.

¶ …  وقتـی تازه واردهـا در مقابـل »جنبـه معنـوی« 

ایـن برنامـه مقاومـت می کننـد، از راهنماچـه کاری 
است؟ سـاخته 

اول ازهمـه مـا می توانیـم راحـت باشـیم و بـه خاطـر 
داشـته باشـیم کـه پشـتیبانی بـه معنـای تحمیـل یـک 
تفسـیر خـاص بـه افـراد تـازه وارد نیسـت. بیشـتر زنان 
انجمـن  بـه  از ورود آن هـا  مـاه  و مردانـی کـه چنـد 
بـر  آنهـا  برنامـه  کـه  می دهنـد  تشـخیص  می گـذرد 
پایـه اصـول معنـوی اسـت. همزمـان تائیدمی کننـد که 
الکلی هاتوانسـته اند بـدون باور داشـتن به یـک نیرویی 
برتر شـخصی به هوشـیاری دسـت یابند و آن را حفظ 

. کنند
شـاید راهنمـا بتوانـد تفـاوت بیـن کلمـات »معنوی« و 
»مذهبـی« را بیـان کنـد. همان طـور که در مقدمه اسـت 
انجمـن بـا هیـچ فرقـه یـا مذهبـی هم پیمـان نیسـت و 
هیـچ بـاور مذهبی بـرای عضویت الزم نیسـت - به جز 
»میـل بـه تـرک مشـروب.« به عبارت دیگـر کمکـی کـه 
برنامـه مـا عرضـه می کندمطمئنـًا نـه مـادی اسـت نـه 
جسـمانی؛ مـا پـول یـا دارو نمی دهیـم - فقـط ایـده 
و محبـت کـردن یـک الکلـی بـه الکلـی دیگـر ارائـه 
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می کنیـم. از ایـن نظـر تمـام ایـن برنامـه، نه فقـط یـک 
»جنبـه از آن« را می تـوان »معنـوی« خوانـد و تقریبًا هر 
تازه واردیمی توانـد مفهومـی را کـه بـه ایـن گسـتردگی 

تعریف شـده درک کنـد.

¶ …  یـک راهنمـا بایـد چگونـه بـا یک فرد لغزشـی 

کند؟ برخـورد 

شـاید  خیلـی ناامیدکننـده باشـد بـا تازه واردیکارکنیـم 
کـه برای مدتـی ترک می کند و سـپس دوباره پسـرفت 
می کنـد یـا دچـار لغـزش می شـود و دوبـاره مشـروب 
خـوردن را از سـر می گیرد. ایـن می تواندزمان حسـاس 
و دشـواری برای راهنما و تازه وارد باشـد. ممکن است 
راهنمـا وسوسـه شـود که این تـازه وارد را قدرنشـناس 
در نظـر بگیـرد یـا حتـی کارش را رهـا کنـد. در اینجـا 
مـا راهنمایـان بایـد به دقتدیدگاه هـای خـود را بررسـی 
کنیـم تـا بیـن انتقـاد تنـد کـه فقـط بـه پشـیمانی فـرد 
تازه وارد منجر خواهد شـد و دلسـوزی احساسـاتی که 
خـود دلسـوزی مضاعـف در پـی خواهد داشـت، یک 

مسـیر میانـه را در پیـش بگیریم.
ناامیدتـر و  البتـه فـرد تـازه وارد ممکـن اسـت حتـی 
سـردرگم شـود و شـاید برایش بی اندازه دشـوار باشـد 
بـرای یـک شـروع تازه پیـش راهنمـا و گـروه برگردد. 
)بـه همین دلیل بسـیاری از راهنمایـان معتقدند که باید 
ابتـکار عمـل را بـه دسـت بگیرنـد و بـا ایـن تـازه وارد 
تمـاس بگیرنـد.( به منظـور اینکه این بازگشـت واقعًا به 
یـک شـروع جدیـد تبدیل شـود، عاقانه این اسـت که 
در ایـن نقطه بـه خاطر یک لغزش از کالبدشـکافی های 
بعـد آن اجتنـاب شـود. در عـوض راهنمامی توانـد در 
بازگشـت فـرد تازه واردبه سـادگی گام اول و اهمیـت 
اساسـی دور مانـدن از نوشـیدن اولین جرعه مشـروب 
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در آن روز، بـه او کمـک کند.
بعدهـا فـرد تـازه وارد ممکن اسـت بخواهـد فکری که 
بـه ایـن لغزش منجر گردید را بررسـی کند تـا از تکرار 
راهنمابه طـور  نقـش  اینجـا  در  نمایـد.  جلوگیـری  آن 
کامـل بـه این دو نفـر بسـتگی دارد. اگر راهنمـا از قبل 
از نشـانه های خطر آگاهی داشـته اسـت، یـک تازه وارد 
ممکـن اسـت بگویـد »چـه خـوب می شـد اگر بـه من 
گفتـه بـودی!« ولی یکـی دیگر ممکن اسـت بـه خاطر 

اینکـه تحـت نظر بوده اسـت برآشـوبد.
اگـر واقع گرایانـه بـه این لغـزش نگاه شـود می تواند به 
یـک تجربـه آموزنده بـرای راهنما و فـرد رهجو تبدیل 
گـردد. بـرای راهنمامی تواند محرکـی در جهت تواضع 
باشـد، و یـادآور این باشـد که یـک نفـر نمی تواند فرد 
دیگـری را هوشـیار نگـه دارد و اینکـه گام دوازدهـم 
می گویـد، » ... مـا تـاش کردیـم تا ایـن پیـام را منتقل 

. کنیم... 
اکثـر راهنمایـان خـوب بـر ایـن تأکیددارندآن هایی که 
دچـار لغزش شـده اندبازهم در انجمن از آن ها اسـتقبال 
می شـود. فعالیت هایراهنمائـی موفـق تـا حـد زیـادی 
بـه درک و عشـقی بسـتگی دارد کـه فـرد و گـروه بـه 
یـک تـازه وارد عرضـه می کنند، تـازه واردی کـه ممکن 
اسـت علیرغـم تاش هـای خالصانـه بـرای رسـیدن به 

هوشـیاری، یـک یـا چنـد بار دچـار لغزش شـود.

همزمـان  به طـور  می توانـد  عضـو  یـک  آیـا    …  ¶

راهنمایـی بیـش از یک تـازه وارد را بر عهـده بگیرد؟

فعالیت هایراهنمایـی،  بـرای  انجمـن  اعضـای  اشـتیاق 
توانایـی آن هـا برای مدیریـت مؤثـر آن و وقتی که برای 
آن می گذارندباهـم تفـاوت دارد. اعضایـی کـه بـرای 
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راهنمایـی همزمـان چندین تـازه وارد تمایـل دارند و از 
عهـده آن برمی آینـد و مطمئنًا نباید از ایـن کار ممانعت 
شـود. به طـور همزمـان باید به خاطر داشـته باشـیم که 
راهنمایـی از یـک نظـر امتیازی اسـت که بایـد حداکثر 
اعضـای ممکن از آن برخوردار شـوند و فعالیتی اسـت 
کـه بـه همـه اعضا کمـک می کنـد هوشـیاری خـود را 

تقویـت کنند.
عـاوه بر ایـن اعضایـی کـه بیش ازحد بـه فعالیت های 
راهنمایـی می پردازند ممکن اسـت دربـاره توانایی های 
خـود دچـار تصـورات غیرواقعی شـوند و حتی ممکن 
بیفتـد. هماننـد  بـه خطـر  او  اسـت هوشـیاری خـود 
بهتریـن  سـلیم  عقـل  انجمـن،  مراحـل  از  بسـیاری 

راهنمـای ما اسـت.

¶ …  بـرای گروه هایـی که بـرای فعالیت هـای راهنما 

برنامه ریـزی می کننـد راهنمـا چـه کمکـی بـه گروه 
می کنـد؟

هـدف اصلـی هـر یـک از گروه هـای انجمـن انتقـال 
کـه  اسـت  الکلی هایـی  بـه  انجمـن  بهبـودی  پیـام 
می کننـد.  کمـک  درخواسـت  و  می خواهنـد  کمـک 
جلسـات گـروه یکـی از راه هـای انجام این کار اسـت. 

اسـت. دیگـر  راهنمایییـک راه 
در بعضـی از گروه هـا راهنمایـی گسـترش پیداکـرده 
اسـت تا دربرگیرنـده کار با الکلی های مؤسسـات محل 
و مکاتبـه بـا اعضای تنهـا و منزوی، اعضـای بین المللی  

)اعضـای دریانـورد انجمن( و خانه نشـین باشـد.
در یـک گـروه، برنامه هایراهنمایـی فعـال، همـه اعضـا 
را از هـدف اولیـه گـروه آگاه می سـازد. ایـن برنامه هـا 
گـروه را متحـد می سـازد و توجـه آن هـا را بـه اصـل 

»اول کارهـای مهم تـر« جلـب می کنـد.
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¶ …  یـک گروه بـرای راهنمایی اعضـای جدید از چه 

روش هایـی می تواند اسـتفاده کند؟

اگـر فعالیت هایراهنمایـی در یـک گـروه به جـای اینکه 
بـه بخـت و اقبـال سـپرده شـود، به دقتبرنامه ریزی شـده 
باشـد اغلـب اوقـات بـه نتایج بهتـری منجـر می گردد.

راهنمایـی  بـرای  معمـول  الگوهـای  از  یکـی 
برنامه ریزی شـده در یـک گـروه محلی می تواند شـامل 

باشـد: زیـر  مـوارد 
•یـک کمیتـه دائمـی بـرای راهنمایـی یـا یـک کمیتـه 
گام دوازدهـم کـه اعضـای آن به طـور منظـم گـردش 
می کننـد. اگـر یـک میان گـروه یـا دفتر مرکـزی وجود 
داشـته باشـد کـه فهرسـت گروه های محلـی و اعضایی 
گام  تماس هـای  انجـام  آمادگـی  کـه  باشـد  داشـته  را 
بررسـی  کمیته ایمی توانـد  چنیـن  رادارنـد،  دوازدهـم 
کنـد تـا ببینـد آیا گـروه اعضای کافـی برای انجـام این 

مسـئولیت را دارد یـا خیـر.
• جلسـات منظـم مبتدیـان )کـه جلسـات تازه واردهـا 
بزرگ تـر  جوامـع  در  به ویـژه   - می شـود(  گفتـه  نیـز 
کـه تازه واردهـای زیادتـری دارند.راهنمـای جلسـات 
هدایـت تازه واردهـا از دفتـر خدمـات عمومـی قابـل 

سـفارش اسـت.
• تعییـن منظم اعضا برای خوشـامدگویی از تازه واردها 
در جلسـات و معرفـی آن ها بـه دیگـران. در گروه های 
بـزرگ، اعضـای یـک کمیتـه میزبانـی بـرای راهنمایی 
در  می کننـد.  وصـل  لبـاس  بـه  تازه واردهانشـان هایی 
گروه هایکوچک تـر منشـی می توانـد در زمـان خواندن 
جلـو  بخواهـد  تازه واردهـا  از  به سـادگی  اطاعیه هـا، 
بیاینـد و خـود را جلـو جلسـه معرفـی کنند تـا اعضای 

دیگـر با آن ها آشـنا شـوند.
• یکـی دیگـر ازاعامیه های پیشـنهادی. »اگـر در اینجا 
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کسـی راهنما نـدارد و راهنمامی خواهد، لطفًا به منشـی 
مراجعـه کند و او یـک راهنمای موقـت معرفی خواهد 
کـرد.« اعضـا می گوینـد در جلسـاتی کـه از ایـن روش  
پیـروی می شود،ارزشـهایراهنما و رهجـو شـدن را بـه 

گـروه یـادآوری می کنند.
و  مشـکات  دربـاره  بسـته  جلسـات  در  گفتگـو   •

. یـی هنما ا یر صت ها فر
کار  ایـن  مخصـوص  جلسـاتی  گروه هـا  از  بعضـی   •

می دهنـد. ترتیـب 
تلفـن  شـماره  و  آدرس  نـام،  بـرای  پرونـده  یـک   •
اطاع رسـانی  بـرای  می خواهنـد  )کـه  تازه واردهـا 
داوطلـب شـوند( با یادداشـتی کـه حاوی نـام راهنما یا 

راهنمایـان هـر یـک اسـت.
• بـه نمایـش گذاشـتن نشـریات مـورد تائیـد کنفرانس 
در زمینـه درمـان )از قبیل همین جـزوه( روی یک میز.
• مـرور فهرسـت تازه واردها توسـط کمیتـه رهبری )یا 
کمیتـه گام دوازدهـم یـا راهنمایـی( - بـا فعالیت هـای 

پیگیـری درجایی کـه موردنیاز باشـد.
• مطالعه فصل 7 کتاب بزرگ )»کار با دیگران«(.

• فراینـد منظـم خوشـامدگویی بـه تازه واردهایـی کـه 
به تازگیمؤسسـات، مرکـز درمانـی یـا مراکـز بازپروری 
را تـرک کرده اند )توسـط منشـی یـا کمیتـه راهنمایی(. 
برای مثال ممکن اسـت منشـی از منشـی یک گروه در 
زنـدان یادداشـتی دریافـت کنـد مبنـی بـر اینکـه فردی 
به تازگـی از زنـدان آزادشـده اسـت و قـرار اسـت در 
جلسـه ای شـرکت کنـد و گـروه »بیرونـی« به این ترتیب 
از رسـیدن ایـن تازه وارد آگاه می شـود. اگـر امکان پذیر 
باشـد، یکـی از اعضـای گـروه می تواند پیشـنهاد بدهد 
کـه بافاصلـه پـس از آزادی بـا ایـن فرد ماقـات کند.
بـه  می تواننـد  چگونـه  انجمـن  »بیرونـی«  گروه هـای 
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کننـد؟ کمـک  مؤسسـات  درون  اعضـای  و  گروه هـا 
»انجمـن  کامـل در جزوه هـای  به طـور  ایـن موضـوع 
در مراکـز اصاحـی« و »انجمـن در مراکـز درمانـی« 
بـه  می توانیـد  همچنیـن  اسـت.  موردبحثقرارگرفتـه 
راهنمـای  و  اصاحـی  مراکـز  کمیته هـای  راهنمـای 
کمیته هـای مراکـز درمانـی، کارکنـان مراکـز درمانـی و 
کتـاب کار مراکـز اصاحی مراجعه نماییـد که از طریق 

دفتـر خدمـات عمومـی ارائـه می گـردد.

¶ …  راهنمایی در خدمات

خدمـات انجمـن شـامل هـر چیـزی اسـت کـه کمک 
می کنـد بـه یـک بیمـار ماننـد خودمـان دسترسـی پیدا 
کنیـم - از خـود گام دوازدهـم گرفتـه تـا یـک تمـاس 
تلفنـی ده سـنتی و یـک فنجـان قهـوه و دفتـر خدمات 
بین المللـی.  اقدامـات ملـی و  بـرای  انجمـن  عمومـی 
حاصـل کل ایـن خدمات، میراث سـوم خدمت اسـت. 
مفاهیمدوازده گانـه  انجمـن/  خدمـات  دسـتورالعمل 

.S1 بـرای خدمـات جهانـی، صفحـه
راهنمایـی در انجمـن اساسـًا بـه همیـن ترتیب اسـت، 
چـه کمـک به درمـان یک نفر دیگر باشـد چـه خدمت 
بـه یـک گـروه. راهنمایـی عبارت اسـت از یـک الکلی 
کـه در درمـان و یـا عملکـرد خدماتـی خود پیشـرفت 
داشـته اسـت و ایـن تجربـه را بـا یـک الکلـی دیگـر 
کـه به تازگـی ایـن مسـیر را آغـاز می کنـد بـه اشـتراک 
می گـذارد. هـر دو نـوع ایـن خدمـات ناشـی از جنبـه 

معنـوی ایـن برنامه اسـت.
ممکـن اسـت افراد احسـاس کننـد در یک حـوزه بهتر 
ایـن  کننـد.  فعالیـت  می تواننـد  دیگـر  حوزه هـای  از 
وظیفـه راهنمـای خدمات اسـت که جنبه هـای مختلف 
خدمـات را ارائـه کند:برگـزاری یـک جلسـه؛ کار در 
کمیته هـا؛ مشـارکت در کنفرانـس هـا و غیـره.  در این 
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زمینـه مهـم این اسـت کـه راهنمـای خدماتی بـه افراد 
کمـک کنـد تمایـز بیـن بـرآوردن نیازهـای انجمـن و 
بـرآوردن نیازهـای فـردی یکـی دیگر از اعضـای گروه 

دهند. تشـخیص  را 
یـک راهنمـای خدماتی معموالً کسـی اسـت که آگاهی 
پیشـینه  و  باشـد  داشـته  انجمـن  تاریخچـه  از  باالیـی 
محکمـی در سـاختار خدماتـی دارد. ایـن عضو انجمن 
بـا خدمـات جدیـد آشـنا می شـود: نماینـده خدمـات 
عمومـی، اعضای کمیتـه محلی، گردهمایـی ناحیه، نظر 
اقلیـت. آن ها بـا سـنت ها، مفاهیم و احـکام و همچنین 
راهنمـای خدمـات انجمـن/ مفاهیمدوازده گانـه بـرای 
خدمـات جهانـی ،الکلی هـای گمنـام بالـغ می شـود و 

دیگـر نشـریات انجمـن آشـنا خواهند شـد.
راهنمـای خدماتـی بـا ترغیـب اعضـا بـرای فعالیت در 
گـروه خانگـی آن ها شـروع می کنـد - قهوه، نشـریات، 
نظافـت، شـرکت در جلسـات کاری یـا میـان گروهـی 
و غیـره. راهنمـای خدماتـی بـه خاطـر دارد کـه همـه 
اعضـا تمایـل یـا شـرایط فراتر رفتـن از برخی سـطوح 
را ندارنـد و ازاین روراهنمـای خدماتـی می تواند کمک 
کنـد وظایف متناسـب بـا مهارت ها و عایق افـراد پیدا 
کنـد. همـه افـراد در همـه سـطوح خدماتـی در جهت 
رسـیدن بـه یک هـدف حرکـت می کنند - به اشـتراک 
الکلی هـای  انجمـن  کلـی  مسـئولیت های  گذاشـتن 

. م گمنا
درنهایـت، راهنمـای خدماتی هـر یک از اعضـاء را که 
بـه ایـن نـوع خدمـات عاقـه دارنـد، ترغیـب می کنـد 
در جلسـات حـوزه شـرکت کننـد و دربـاره تاریخچـه 
و سـاختار انجمـن الکلی هـای گمنـام مطالعـه نماینـد. 
در اینجـا فـردی کـه ایـن کار را آغـاز می کنـد بایـد 
و  شـود  آشـنا  خدماتـی  مسـئولیت هایفعالیت های  بـا 
رضایتمنـدی یکـی دیگـر از فعالیت هـای گام دوازدهم 
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را بچشـد. چنیـن افـرادی بایـد تشـویق شـوند نقـش 
فعالـی در فعالیت هـای حـوزه داشـته باشـند و بـه فکر 
انتخـاب شـدن در پسـت های دیگر حـوزه باشـند تا با 
مسـئولیت های کارهـای مختلـف این سـاختار خدماتی 

شوند. آشـنا 
ایـن فراینـد مهـم این اسـت که فـرد به یادگیـری خود 
و  وحـدت  -بهبـودی،  سـه گانه  میراث هـای  دربـاره 
خدمـت - ادامـه دهـد و بداند کـه اصل چرخشـنه تنها 
باعـث می شـود کـه در خدمـات حرکـت کنـد بلکـه 
اعضـای جدیـد را هـم از امتیـاز خدمـت برخـوردار 
می کنـد. چرخـش همچنین باعـث می شـود بفهمند که 
هیچ کـس نبایـد مـدت زیـادی در موضـع اعتمـاد باقی 
بمانـد به طوری کـه احسـاس مالکیـت کنـد و درنتیجـه 

تازه واردهـا را از خدمـت دلسـرد کنـد.
دکتـر باب از مؤسسـان انجمـن می گوید »من بسـیاری 
از وقتـم را صـرف انتقـال آنچـه فراگرفتـه ام به کسـانی 
می کنـم کـه شـدیداً خواهـان آن هسـتند یـا بـه آن نیاز 
دارنـد. مـن ایـن کار را بـه چهار دلیـل انجـام می دهم:

1.احساس وظیفه.
2.برایم لذت بخش است.

3.چـون بـا ایـن کار دینـم را به مـردی کـه برایم وقت 
صـرف کـرد و ایـن اطاعـات را به مـن منتقل کـرد ادا 

می کنـم.
4.چـون هـر وقـت ایـن کار را می کنـم خـودم را در 

می کنـم. بیمـه  بیشـتر  احتمالـی  لغزش هـای  برابـر 
مبنـای راهنمایـی پیـروی از الگوهـا اسـت. راهنمایـان 
خدماتـی می تواننـد  افـرادی را کـه راهنماییمی شـوند 
در لـذت مشـارکت در فعالیت هـای انجمـن الکلی های 
گمنـام سـهیم کننـد. ایـن کار را می تـوان بـه بهتریـن 
نحـو با تأکید بـر ماهیت معنـوی فعالیت هـای خدماتی 
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و اشـاره کـردن بـه مفیـد بـودن پادویـی سـاده و ایمان 
داد. انجام  داشـتن 

حـاال اعضـای جدیدتـر از طریـق دانـش و تجربـه از 
خدمـات آگاه می شـوند کـه بعد از هوشـیاری، خدمت  
دانـش  ایـن  بـا  افـراد  ماسـت.  محصـول  مهم تریـن 
می توانددیدگاه هـای خـود را بـا دیگـران بـه اشـتراک 
بگـذارد و ایـن تضمین کننـده آینـده انجمـن الکلی های 

اسـت. گمنام 

¶ …  خالصه

گمنـام  الکلی هـای  انجمـن  کنونـی  اعضـای  اکثـر 
هوشـیاری خـود را مدیـون ایـن واقعیـت هسـتند کـه 
یـک نفـر دیگـر عاقـه خاصی به آن ها داشـته اسـت و 
تمایـل داشـته اسـت هدیه بزرگـی را با او تقسـیم کند.
راهنمایـی فقـط یکی دیگـر از راه هـای توصیف عاقه 
ویـژه و دنبالـه دار یـک عضـو مجـرب اسـت کـه برای 
تـازه واردی کـه بـرای کمـک بـه انجمـن رو مـی آورد 

ارزش باالیـی دارد.
افـراد و گروه هانمی تواننـد اهمیـت راهنمایـی را نادیده 
بگیرنـد، اهمیـت عاقـه خاص بـه یک الکلی پریشـان 
کـه می خواهـد مشـروب خـوردن را ترک کنـد. تجربه 
نشـان می دهد که این اعضا بیشـترین سـود را از برنامه 
انجمـن می برنـد و گروه هـا تمـام تاش خـود را برای 
انتقـال پیـام انجمـن بـه الکلی هایمی کنند کـه هنوز رنج 
می برند کسـانی هسـتند کـه معتقدنـد راهنماییمهم تر از 

آن اسـت کـه به بخـت و اقبال واگذار شـود.
ایـن اعضا و گروه ها از مسـئولیت هایراهنمایی اسـتقبال 
غنی سـازی  بـرای  به عنوانفرصتـی  را  آن  و  می کننـد 
تجربـه فـردی انجمـن و تعمیق رضایتمنـدی حاصل از 

کار بـا دیگـران پذیرفته انـد.


