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چگونه محترمانه موضوع گفتوگو را عوض کنیم؟

بیتوته :خيلي وقت ها پیش ميايد که به هر علتی موضوع گفت و گو با
طرف مقابلتان را نمی پسندید .بعضی اشخاص به خوبی میتوانند صحبت را
عوض کنند ولی بعضی ديگر توانایی این کار را ندارند و معمو َال رودربایستی
نموده و علیرغم میل باطنی شان بحث را ادامه میدهند .در این مطلب
راهکارهایی را براي تغيير موضوع گفت و گو ارائه می دهیم.
 نخست صحبت طرف مقابل را تائید و بعد موضوعی ديگررا مطرح کنید
درصورتی که متوجه شدید طرف مقابل شما سعی دارد صحبت را به سمتی
پیش ببرد که برایتان خوش آیند نیست ،سعی کنید با یک تصديق ساده
موضوع صحبت را تغيير دهید.
براي شفاف شدن موضوع به مثال های زیر توجه کنید:
هنگامی که شخصی در یک مهمانی موضوعی را پیش میکشد که ميدانيد
در پایان به بگومگو و دعوا می انجامد تنها کافیست چنين عباراتی را به وی
بگویید :نظرات مختلفی در مورد این موضوع وجود دارد به چه دلیل بجاي
آن در مورد موضوعات جالب تر مانند سفر آخر تو به کیش صحبت نکنیم؟
یا به عنوان مثال درصورتی که کسی تصمیم دارد در خصوص همسر یا
نامزد قبلی شما صحبت کند بهتر است از همان ابتدا این صحبت را پایان
دهید .چگونه؟ خيلي راحت به وی بگویید :جدایی ما بسیار سخت بود ولی
این خوبی را داشت که من توانستم با انسان های جذاب جدیدی اشنا شوم
که دیدگاهشان به زندگی مثل نگاه من به زندگیست .آیا تا حاال زیر باران
به دریا رفته ای؟
 از اطالعات شخص مقابل تعریف کنیم و به دنبال آن سؤالبپرسیم.
یک راه ديگر براي معاوضه کردن صحبت ،تعریف و تمجید کردن از ميزان
اطالعات طرف مقابل در خصوص آن موضوع است.
به طور مثال ،درصورتی که فرد مقابل در خصوص مسائل سیاسی حرف
می زند که برایتان خوش آیند نیست بجاي بحث کردن با وی ،از اطالعاتی
که در خصوص فالن رییس جمهور دارد تعریف کنید و سوال کنید که این
همه اطالعات را از کجا یاد گرفته است؟
بدین ترتیب به سادگی موضوع عوض مي شود و فرد مقابل بدون این که
متوجه شود ،در مورد کتاب ها یا مقاله هایی که مطالعه کرده صحبت مي کند.
 از قبل آماده باشید.درصورتی که قرار است به جایی بروید که در آن جا با اشخاص غریبه ای
رو به رو شوید ،خودتان براي آغاز گفت و گو  2تا  3موضوع را در ذهن داشته
باشید و گفت و گو را با موضوعات مورد عالقه خویش شروع کنید.
موضوعاتی را انتخاب کنید که بیش تر مردم به آنها عالقه دارند ،مثل
موضوعات ورزشی ،تفریحی و موضوعات مرتبط با تکنولوژی .در مالقات های
اول سعی کنید از طرح مسایل جنجالی مثل مسایل سیاسی ،پرهیز کنید.
 دنبال کلمه یا عبارتی باشید که در صحبت وقفه به وجودآورد.
گاهی پیش ميايد در جلسه ای حضور بیابید که از موضوع بحث چیزی
نمی دانید و در نتيجه حرفی هم براي بیان نخواهید داشت .صحبت های

بیتوته :برای اکثر مــردم ،نیش زنبور فقط یک
مزاحمت اســت .ممکن است در محل زنبورزدگی
درد ،تورم ،قرمزی ،ســوزش و خــارش را تجربه
کنید ،اما هیــچ عارضه جدی ندارد .اگر به زنبورها
حساسیت دارید ،یا چندین بار شما را نیش زده اند،
نیش زنبور می تواند مشــکل ساز باشد .آنها حتی
می توانند تهدید کننده زندگی باشند .هنگامی که
یک زنبور عسل شما را نیش می زند ،استینگر آن
به پوست شما رها می شــود .این در نهایت زنبور
عسل را می کشد.
زنبورهای عسل تنها نوع زنبورهایی هستند که
پس از گزش می میرند .زنبورها و گونه های دیگر
اســترها را از دســت نمی دهند .آنها ممکن است
بیش از یک بار به شما نیش بزنند.
اگر زنبور عسل شــما را نیش بزند ،یک سمی
را بــه وجود مــی آورد که می توانــد باعث درد و
عالئم دیگر شود .برخی از افراد نسبت به این سم
حساسیت دارند.
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یک طرفه همیشه خسته کننده هستند بدین ترتیب توصیه می کنیم مترصد
فرصت باشید .یعنی چه؟
یعنی به صحبت ها گوش کنید و در بین آن ها دنبال کلمه یا عبارتی
بگردید که بتوانید با استفاده از آن موضوع حرف را تغيير دهید .در زیر
مثال هایی در این رابطه نوشته ایم که به درک بهتر شما کمک مي کنند:
درصورتی که به عنوان مثال شخصی در خصوص تاپ هایی که سرشانه
ندارند یا بخش باالیی آن ها باز است صحبت ميکند و این استایل از نظر
شما اص ً
ال جذاب نیست ،می توانید با بیان کردن چنين جمله ای کل صحبت
را عوض کنید :در مورد تاپ بدون سرشانه گفتید ،توجه کرده اید که هوا در
عرض یک روز چه طور ناگهان عوض می شود؟ و به این ترتیب صحبت را
به آب وهوا بکشانید.
یا به عنوان مثال هنگامی که یک نفر در مورد بازي فوتبال صحبت
مي کند و این صحبت برایتان بیش از حد خسته کننده است ،به محض این
که به زمین فوتبال و چمن اشاره کرد ،این کلمه را در هوا بقاپید و بگویید:
تا اکنون توجه کرده ای که رنگ سبز چمنی چه قدر زیباست؟ من عاشق

واکنشهای حساسیت خفیف ممکن است باعث
قرمزی شدید و افزایش تورم در محل نیش شود.
واکنشهای آلرژیک شــدید ممکن است باعث
کهیر ،پوست رنگ پریده ،خارش شدید ،تورم زبان
و گلو ،تنفس مشکل ،نبض سریع ،تهوع و استفراغ،
اسهال ،سرگیجه و از دست دادن هوشیاری شود.
اگر عالئم واکنشی شــدید در برابر نیش زنبور
عسل دارید ،از اورژانس کمک بگیرید .ممکن است
شما دچار شوک آنافیالکتیک ،یک واکنش آلرژیک
تهدید کننده زندگی شوید.
خطرات ناشی از «زنبور گزیدگی»
سم زنبور باعث آســیب به بدن انسان می شود
که این آســیب اکثــراً محدود بــه ناحیه نزدیک
گزش می باشــد و گاهی باعث عوارض خطرناکی
می شــود که می تواند تهدید کننده حیات باشــد
که واکنشهای حساســیتی و آلرژیک از جمله این
موارد است.
واکنشــهای آلرژیک (حساسیتی) :این

این رنگ هستم و در مورد این که به چه دلیل به این رنگ عالقه دارید
توضیح دهید.
 تغيير ناگهانی موضوع اگر طرف مقابل نفس می گیردیک راه ديگر براي تغيير مسیر گفت و گو این است که صبر کنید تا طرف
مقابل تان براي نفس گرفتن مکث کند و بعد فورا موضوع دیگری را به میان
بکشید .بیشتر اشخاص این اشاره را متوجه می شوند و می فهمند این تغيير
موضوع ،اتفاقی یا غیرعمدی نیست ،ولی درصورتی که کارساز نبود دوباره
سعی تان را بکنید! هنگامی که این روش را بکار می برید هم زمان لبخند
بزنید تا طرف مقابل تان شما را به عنوان یک مخالف نبیند یا تصور نکند
مصاحب خوبی نیستید.
چند نمونه:
درصورتی که طرف مقابل تان شروع به صحبت کردن و ایراد گرفتن از
کسی کرد که حضور ندارد ،به یک مکان یا شیء اشاره کنید و نظرتان را در
موردش بگویید.
درصورتی که کسی در مورد مشکلش با شرکتی که شما در آن کار

نادر باعث مرگ می شود.
این عوارض شــدید خصوص ًا در کودکان ،افراد
ســالمند ،بیمارانی که ضعیف هستند ،بیشتر دیده
می شــود .این عوارض وخیم مــی تواند در چند
ســاعت اول پس از گزش دیده شود و یا چند روز
تأخیر پس از گزش ایجاد شوند.
توجه داشــته باشــید حتی یک گزش در ناحیه
دهــان یا گلو (خصوص ًا در بچه ها) می تواند ورمی
ایجاد کند که باعث انسداد راه هوائی شود.
چه زمانی به پزشک مراجعه کنید؟
اگر عالئم یک واکنــش آلرژیک جدی ،مانند
مشــکل در تنفــس ،کهیر یا ســرگیجه را تجربه
کردید ،با اورژانس تماس بگیرید.
اگر در پاســخ به نیش از قلم اپی پن اســتفاده
کرده اید ،باید به پزشک مراجعه کنید.
اگر عالئم نیش زنبور بعد از چند روز بهبود پیدا
نکرد ،با پزشک خود تماس بگیرید.
پیشگیری از نیش زنبور:
2

خطرات زنبورگزیدگی
حالــت باعث اکثر موارد مرگ و مشــکالت وخیم
در زنبور گزیدگی می شود و در افرادی رخ می دهد
که سیســتم ایمنی آنها به زهر زنبور حساس است
و پــس از گزش توســط زنبور بــدن آنها واکنش
شــدیدی را به آن از خود نشان می دهد .این افراد
مکرراً واکنشهای حساسیتی را در گزش توسط نوع
خاصی از حشرات در گذشته گزارش می دهند.
 حداقل  ۱۰۰مورد مرگ در ســال ناشــی ازواکنشــهای حساسیتی گزش حشــرات در آمریکا
رخ می دهد( مقایســه کنید با کمتــر از  ۱۰مورد
مرگ در ســال در اثر مار گزیدگی) و واکنشــهای
مرگبار حساســیتی اغلب (و نه همیشه) در کسانی
رخ می دهند که ســابقه قبلی حساســیت به نیش
حشره ای خاص را داشته اند.

می کنید آغاز به صحبت کردن کرد می توانید تبسم بزنید و سوال کنید آیا
حیوان خانگی دارد و درصورتی که دارد چیست و ...وی باید متوجه منظور
شما بشود و بفهمد که کارمند آن شرکت هستید و در چنين گفت و گوهایی
محدودیت هایی دارید .درصورتی که کسی شروع به ایراد گرفتن از یکی از
دوستان یا همکاران تان کرد ،یک لبخند بزرگ بزنید و از وی در مورد سفرش،
اتومبیل جدیدش ...،سوال کنید.
 بهانه ای براي ترک طرف مقابل پیدا کنیدگاهی از هر تاکتیکی استفاده کنید نتيجه نمی گیرید .بنابراين بجاي این
که بحث کنید یا انرژی تان را صرف چطور عوض کردن صحبت نمایید،
نگاهی به دوروبرتان بیندازید و بهانه ای پیدا کنید تا حتی موقتا هم که شده
از وی فاصله بگیرید .به عنوان مثال می توانید بگویید« :معذرت می خواهم،
من باید االن همسرم را پیدا کنم و چیزی به وی بگویم».
درصورتی که تصمیم گرفتید دوباره نزد همین شخص برگردید ،مجهز به
یک موضوع جالب براي گفت و گو باشید .به احتمال بسیار زیاد وی ديگر
موضوع قبلی را فراموش کرده است یا فهمیده است که این موضوع چیزی
نیست که در شما موردش حرفی بزنید .اگر باز هم موفق نشدید تنها کافیست
بگویید« :معذرت می خواهم ،من باید بروم!».
 رک و راست باشیدگاهی با وجود بکار گرفتن تمام روش های غیر مستقیم براي عوض
کردن موضوع گفت و گو که عالقه ای به آن ندارید ،طرف مقابل دست بردار
نیست و موضوع را رها نمی کند .در این زمان ها شما باید کمی مستقیم تر
عمل کنید و اجازه بدهید وی بداند که شما ترجیح می دهید در مورد مسأله ی
دیگری صحبت کنید.
چند نمونه:
من معذرت می خواهم ،ولی این مسئله ،خاطرات بدی را در ذهن من
یادآوری مي کند و من ترجیح می دهم در مورد چیز دیگری صحبت کنیم.
من چیزی در این باره نمی دانم.
می شود لطفا در خصوص موضوعی که هر دو از آن خوشمان بیاید حرف
بزنیم؟
من به راحتی نمی توانم در مورد مذهب ،با افرادی که با من هم عقیده
نیستیند گفت و گو کنم.
بگذریم؛ من از لباس شما خيلي خوشم آمده ،هم آهنگی قشنگی با رنگ
چشم های تان دارد.
من و شما به وضوح عقاید مختلفی در زمينه ی سیاست داریم .چرا در مورد
موضوعاتی که زمينه های مشترکی در آنها داریم حرف نزنیم؟
 با فرد دیگری مکالمه تلفنی برقرار کنید.می توانید از یکی از دوستان خویش بخواهید تا در یک زمان خاص با شما
تماس بگیرد .بعد از برقراری تماس از طرف مقابل خویش عذر خواهی نموده
و بگویید تماسی اضطراري دارید که مسلما باید پاسخ دهید .بعد می توانید
تلفن خویش را طول داده تا زمان مالقات تا حدی سپری شود .بعد از قطع
تماس بازگردید و سعی کنید موضوعی جدید را مطرح نموده و زمان باقی
مانده را حول و حوش آن موضوع صحبت کنید.

اکثریــت واکنشــهای حساســیتی خطرناک و
مرگبار و همچنین اکثریت موارد مرگ در ســاعت
اول پــس از گــزش رخ می دهد و بــرای همین
مراقبتهای فردی و سریع پزشکی در فرد مشکوک
به واکنشــهای حساسیتی یک امر حیاتی است .در
موارد نادری هم واکنشهای مرگبار و کشنده در ۴
ساعت اول پس از گزش اتفاق نمی افتد و با تاخیر
خود را نشــان می دهد پس در هر حال باید بیمار
تحت مراقبت باشد.
در افــراد غیر حســاس به نیش زنبــور ،گرچه
گزش زنبــور دردناک اســت ولی باعث مســأله
جدی نمی شــود ولی در همین افراد نیز گزشهای
چندگانه و زیاد باعث عوارض شدیدی مثل تخریب
ماهیچه ای و یا نارســائی کلیوی و حتی در موارد

نیــش زنبور می تواند دردناک باشــد  ،خواه به
زنبورها حساســیت داشته باشــید یا نه .اگر زنبور
عسل به شما نیش زد ،سعی کنید آرام باشید.
آلرژی به زنبور عســل می توانــد در هر زمان
از زندگی شــما اتفاق بیفتد  ،حتــی اگر قب ً
ال دچار
مشکل نشده باشید و یک واکنش آلرژیک نداشته
باشید .توجه به عالئم مهم است.
اگر می دانید که وقت خود را در بیرون از منزل
مــی گذرانید ،این اقدامــات را انجام دهید تا خطر
ابتال به نیش زنبور را کاهش دهید:
در بیرون پابرهنه راه نروید.
زنبورها را رها کنید.
از عطــر و بوی شــیرین ،محصــوالت مو و
محصوالت بدن خودداری کنید.
از رنگ های روشن و لباس هایی با چاپ های
گلدار استفاده نکنید.
غذای خود را بپوشانید.
با پنجره باز رانندگی نکنید.
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افقی:
ودکی جدول 98-1881
ر
-1کوچ خانوادگی با تمام اثاث و دارایی -کوهی
مقدس در ژاپن
-2زینت ســر -با وقار -ضلع مقابل زاویه قائمه
در مثلث
-3شهری در شمال ایران -در رأس وزارتخانه-
حیلهگر
-4نظر -غرب انگلیسی -بن و ریشه -کند ذهنی
-5از پیامبران بنیاســرائیل -بــه لباسهای
همگون و متناسب میگویند -پروردگار
-6قادر -تنبل
-7آب سوزناک -از یک زبان بهتر است -نوعی
پارچه
-8کار آشــفته -مکمل شــلوار -پاسخ منفی-
آماس
-9از درختــان جنگلی در شــمال ایران -جمع
عالم -گهواره
-10نوعی اســب سیاه و سفید -سفره شادی-
رطوبت
-11ضمیر اشاره به دور -از ماههای سرد سال-
مخفف رحمه اهلل علیه -قبول نیست
-12قومی مغضوب در قــرآن کریم -زادگاه و
سرزمین -آسان -فرخندگی
-13چــپ -مخمری کــه از برنــج و جو تهیه
میکنند -موجود مهیب و هولانگیز
-14سال ترکی -واحد پول چین -زن
-15چیزی به مردنش نمانــده -نقش زدن بر
روی بدن
عمودی:
-1ناظر بررســی کننده -در عهد مشروطیت به
مخالفان نوگرایی میگفتند
-2یار دم بریده -مرکز سیاسی روسیه -مردم
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-3از ادیبــان معاصر و نویســنده پنج
استاد -قانون چنگیز -همیشه
-4نابینا -میخ -جگر -شش
-5شــوتو آشــفته -دیوانــه -عناد و
ستیزهجویی
-6سخنچینی و دو به هم زنی -پزشکی
-7جوانمردی -مخفف اینک -مل ّون
-8صدای زنبور -هالو -جدید
-9اســب یدکی -شــراب -از مناطق
باغشهری اطراف شیراز
-10از توابع تهران بزرگ -نی باریک-
توان
-11از حروف انگلیسی -از توابع استان
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فارس -پایمال شده
-12از بیهوش کنندهها -شگفتی -ماه
پاییزی -قطعه پشت دستی
-13نام مادر حضرت عیسی(ع) -مبتال
به لمس صورت -کنایه از بدی و ستمگر
-14ناقل بیماری طاعون -کشــوری در
خاورمیانه -ملت بیپایان
-15گردن -شکیبایی -شیشهای
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