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شکر از دواتسن:زهرا عبدالهی 
اب ت

سخن سردبیر 
مــا می توانیــم زندگــی خــود را تغییــر دهیــم؛ می توانیــم کاری را کــه 
دوســت داریــم انجــام دهیــم؛ چیــزی را کــه دوســت داشــته باشــیم و 

دقیقــا همانــی باشــیم کــه ارزویــش را داریــم )انتونــی رابینــز(. 

ــار مــن و دوســتانم  ــاره در اختی ــد راشــاکرم کــه فرصتــی دوب خداون
قــرار داد، کــه بــاری دگــر، در مســیری کــه امیختــه بــه عایــق، 
ارمان هــا، اهــداف و ارزوهایمــان هســت، گام برداریــم و روز بــه 
ــام  ــریه انج ــرفت نش ــد وپیش ــت رش ــه درجه ــی ک روز از فعالیت های
می دهیــم، لــذت ببریــم. تمــام ســختی ها و دشــواری های ایــن راه 
ــون  ــیم؛ چ ــتیم برس ــه می خواس ــه ک ــه انچ ــا ب ــم ت ــان خریدی ــه ج را ب
ــد: ))هــر دشــواری کــه  ــاخ کــه می گوی ــار ریچــارد ب ــه ســخن گوهرب ب
ــد  ــما دارد.((معتق ــرای ش ــه ای  ب ــان هدی ــت در نه ــی شماس در زندگ
ــماره از  ــن ش ــار هفتمی ــه انتش ــه ک ــه ان هدی ــروز ب ــا ام ــم و م بودی
نشــریه علمــی _دانشــجویی کانــون و مرکــز مشــاوره و روان شناســی 

ــم.  ــت یافتی ــت، دس ــی اس ــوک زندگ ک

اغــاز ســال نــو را بــه تمامــی دانشــجویان عزیــز، و مراجعــان تبریــک 
ــان، ســامت وموفقیــت در  ــال برایت ــد متع عــرض نمــوده و از خداون
ــما  ــک ش ــدم یکای ــن معتق ــم. م ــی را خواهان ــای زندگ ــی حیطه ه تمام
عزیــزان، دارای توانایی هــای خــارق العــاده ای هســتید، کــه بــا تــاش 

ــد.  ــد دســت یابی ــه انچــه میخواهی ــد، ب و پشــتکار می توانی

مــا درایــن شــماره بررســی موضــوع اعتیــاد میپردازیــم؛ همانطــور کــه 
همــه مــا می دانیــم اعتیــاد یــک بیمــاری اجتماعــی اســت کــه عــوارض 
جســمی و روانــی دارد و تــا زمانــی کــه بـــه علــل گرایــش بیمــار توجــه 
ــش  ــه بخ ــی نتیج ــرای مدت ــط ب ــی فق ــمی و روان ــان جس ــود، درم نش
خواهــد بــود، و فــرد معتــاد دوبــاره گرفتــار مــواد اعتیــاد اور میشــود. 

محمد ناظری نسب
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بیش  موادمخدر  قاچاق  شوم  پدیده 
تجاري  سوداگرانه،  فعالیتي  آنکه  از 
اقتصاد  مافیاي  اقتصادي در عرصه  و 
بین  المللي باشد، ابزاري کارآمد، مؤثر 
سلطه  نظام  گسترش  در  راهبردي  و 
کشورهاي  بر  جهان  قدرت  صاحبان 

توسعه نیافته است. 

تحلیلگران مسائل سیاسي و اجتماعي 
نفوذ  و  تهاجم  در  که  باورند  این  بر 
مهمترین  موادمخدر  پدیده  فرهنگي، 
انحطاط  و  کشیدن  تباهي  به  عامل 
رود.  مي   شمار  به  جوامع  اخاقي 
مصرف  دامنه  گسترش  متاسفانه 
حدي  به  امروزي  جامعه  در  موادمخدر 
است که حتي قشر متفکر و تحصیل 
کشانده  خود  سمت  به  نیز  را  کرده 
است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش 

وظایف  راستاي  در  ماموریتي  آنکه  از 
مصرحه نیروي انتظامي باشد، اقدامي 
ابزار  با  مقابله  در  استراتژیک  است 
انحطاط اخاقي  نظام سلطه جهاني در 

جوامع با اهداف خاص سیاسي. 

اجتماعي،  آسیب  یک  بعنوان  اعتیاد 
هیچ گاه بطور کامل ریشه  کن نخواهد 
تاشي  و  اندیشه  تدبیر،  با  اما  شد، 
به  آنرا  مي توان  حداقل  مخلصانه 
کنترل در آورد. در این راستا تاش ما 
بر این است تا با ارتقاء سطح آگاهي 
از  پیشگیري  جامعه  مختلف  اقشار 
مقدم  معتادین  درمان  بر  را  اعتیاد 
اي  جامعه   که  روزي  امید  به  بداریم. 
داشته باشیم که اگر هم در آن فرد 
نجات  درصدد  دارد،  وجود  معتادي 

خویشتن باشد. 

اعتیاد یک بیماري اجتماعي است که 
عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني 
که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، 
درمان جسمي و رواني فقط براي مدتي 
نتیجه  بخش خواهد بود و فـرد معتاد 
دوباره گرفتار  مواد اعتیادآور مي  گردد. 

اعتیاد به موادمخدر یکي از مهمترین 
و  اقتصادي  اجتماعي،  مشکات 
از  ناشي  عوارض  که  است  بهداشتي 
بشري  جامعه  براي  جدي  تهدیدي  آن 
محسوب شده و موجب رکود اجتماعي 
مي گردد  مختلف  زمینه  هاي  در 
آن  از  ویرانگري  هاي حاصل  همچنین 
زمینه ساز سقوط بسیاري از ارزش ها 
اخاقي شده  و  فرهنگي  هنجارهاي  و 
و بدین ترتیب سامت جامعه را بطور 

جدي به مخاطره مي اندازد. 

ریحانه دالرامی اعتاید چیست ؟ 
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اعتیاد را به صورت های گوناگون تعریف کرده اند، از جمله: ضعف اخاقی، کمبود اراده، ناتوانی در مواجه شدن با مسائل 
زندگی، بیماری جسمی یا ناخوشی معنوی. اعتیاد یک بیماری است و هر بیماری قابل درمان است، همچنین با پیشگیری 
اعتیاد از طریق آموزش های خودکنترلی، میتوانیم از این بیماری جلوگیری نماییم. ضعف اراده بیماری نیست ولی به دلیل 
تاثیر مخربی که روی سیستم عصب مرکزی شخص میگذارد نوعی بیماری فرض می شود و با ایجاد اختال در کنترل سیستم 
رفتار-پاداش، موجب تکرار آن رفتار می شود. اعتیاد مدارهای عصبی مربوط به سیستم پاداش، انگیزش و حافظه را در مغز 
مختل میکند و اختال در این سیستم مغز باعث بروز عوارض بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی، روحی و روانی میشود. 

فاطمه حقیقی

از جمله مهم ترین عوامل سوق دهنده 
جوانان به مواد مخدر می توان به: 

عدم اطاع کافی در ارتباط با زیان ایجاد . 1
شده توسط مواد اعتیاد آور

تاثیر همساالن. 2

کم توجهی از جانب خانواده. 3

شرکت در مراسم و مجالس نابهنجار. 4

برابر . 5 در  کردن  مقابله  توانایی  عدم 
مشکات و عدم فراگیری آموزش های 

مناسب اشاره کرد. 

همچنین از عوامل اعتیاد های رفتاری و 
روانی می توان به: 

مشکات و تنش های خانوادگی. 1

عدم آموزش صحیح در جهت مقابله با . 2
موارد آسیب زا

از دست دادن عزیزان. 3

تربیت شدن در فضای فرهنگی سطح . 4
پایین

چرا هب اعتاید مبتال میشومی ؟ 

معتادان به رفتار های نابهنجار و وابسته به مصرف مشروبات الکلی و سایر 
مواد تغییر دهنده خلق و خو و رفتار و  به خاطر رنج جسمانی و روانی که 
از اعتیاد می برند و نیز به علت تأثیر اعتیاد بر عملکردشان در خانواده، 
شغل و کار و روابط و تعامات اجتماعی و همچنین بر اثر فشار اعضای 
خانواده، کارفرما یا سایر افراد مؤثر در زندگی شان درصدد هستند که از 
مصرف مشروبات الکلی و سایر مواد دست بردارند و به ترک آن اقدام 
کرده و از بازگشت به مصرف مجدد آن خودداری کنند. معتادان به خاطر 
رنج بدنی و جسمانی در هنگام مصرف نکردن مواد در ابتدا به پزشکان و 
سپس به روان پزشکان مراجعه کرده اند. پیداشدن مواداعتیادآور متنوع و 
افزایش مصرف کنندگان آنها و تأثیرات مخرب و زیانبار فردی و اجتماعی 
اعتیاد به مصرف این مواد سبب شده است تا روان پزشکان، روان شناسان، 
مشاوران و مددکاران اجتماعی با توجه به وضعیت مراجعان خود و تجربیات 
بالینی خویش نظریه ها، مدل ها، روش ها و راهکارهای غیردارویی و گاه از 
نظر روانی برای ترک عادات ناشایست روش های فکری گوناگونی را ارایه 
کرده اند و آنها را در کمک به معتادان در ترک و جلوگیری از بازگشت و 
ماندن در ترک به کار گیرند و اثربخشی آنها را مورد آزمایش قرار دهند. در 
این مطالعه سعی شده است با استفاده از جدیدترین یافته های پژوهشی، 
اعتیاد  نظریه های  و  مدل ها  مصرف،  رو ش های  اعتیاد،  به  گرایش  علل 
اعتیاد رفتاری و روش های مؤثر و کارآمد  اخاقی، اشکال مختلف درمان 
مشاوره و همچنین معرفی مؤثرترین روش های غیردارویی و غیرپزشکی 
کمک به ترک اعتیاد و حتی جلوگیری از بازگشت به مورد اعتیاد، شناسایی 

و معرفی شود. 
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اغلب افراد با شنیدن کلمه ی اعتیاد تصور می کنند که اعتیاد فقط در اثر مصرف مواد مخدر ایجاد می شود، در صورتی که 
دامنه ی موارد اعتیادآور خیلی بیشتر از چند ماده ی مخدر و روان گردان است. اعتیاد شامل الگوهای رفتاری اجباری مثل قمار 
یا خرید کاال هم می شود. امروزه متخصصین درباره ی این موضوع به نظر مشترکی رسیده و به صورت کلی اعتیاد را به دو 

دسته ی کلی تقسیم می کنند: 1- اعتیاد شیمیایی  2- اعتیاد رفتاری

عطیه قدرتی

اعتیاد شیمیایی: 

مصرف  اثر  در  اعتیاد  از  نوع  این 
مواد مخدر ایجاد می شود. 

اعتیاد به مواد مخدر صنعتی پیچیده تر 
از انواع دیگر است چون هنوز عواملی 
که باعث سوء مصرف مواد، وابستگی و 
اعتیاد می شوند به طور کامل شناخته 
نشده و بر سر آن ها توافق نظر وجود 
در  که  است  دلیل  همین  به  ندارد. 
منتشر  راهنماهای  و  مقاالت  آخرین 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  درباره ی  شده 
مصرف  »اختال  اصطاح  از  شیمیایی 

مواد« استفاده شده است. 

معیارهای  شامل  طبقه بندی  این 
متخصص ها  به  کمک  برای  تشخیصی 
تشخیص  در  بهداشتی  مراقبان  و 
از  شدید  و  متوسط  خفیف،  موارد 
اعتیاد می شود. بسیاری از کارشناسان 
از  می دهند  ترجیح  بهداشتی 

مواد«  »سوء مصرف  مثل  اصطاحاتی 
استفاده کنند تا به جای اینکه مردم 
اعتیاد را یک انگ بشناسند، بتوانند 
معتاد  از  و  کرده  مبتا کمک  افراد  به 

شدن آن ها جلوگیری کنند. 

و  هروئین  مثل  افیونی  مواد  الکل، 
حشیش،  مورفین،  مثل  مسکن هایی 
نیکوتین، آمفتامین ها، مت آمفتامین ها 
و کوکائین از رایج ترین مواد اعتیادآور 

هستند. 

با  درگیر  افراد  در  مختلفی  عائم 
که  می شود  دیده  اعتیاد  مساله ی 
تعدادی از آن ها بسیار شایع بوده و در 
بین همه مشترک هستند. این عائم 

عبارتند از: 

مصرف  « درباره ی  شدید  اشتیاق 
مواد، تا جایی که جلوی فکر کردن 

شما به مسائل دیگر را می گیرد. 

نیاز به استفاده ی بیشتر از مواد،  «
با هدف تجربه ی مجدد اثرات آن

در  « آشفتگی  و  شدید  ناراحتی 
صورت عدم دسترسی به مواد

انجام کارهای پرخطر، مثل رانندگی  «
یا کار، در هنگام مصرف مواد

در  « مختلف  مشکات  وجود 
مثل  مهمی  فعالیت های  مدیریت 
انجام  یا  مدرسه  در  حضور  کار، 

کارهای و مسئولیت های خانه

روابط  « در  فراوان  مشکات  وجود 
دوستی به دلیل مصرف مواد

انجام  « برای  کمتر  وقت  صرف 
فعالیت های گذشته

ناتوانی در قطع مصرف مواد «

تاش  « زمان  در  ترک  عائم  بروز 
برای ترک مصرف

انواع اعتاید 
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اعتیاد رفتاری: 

رفتارهای  همان  اعتیاد  از  نوع  این 
صورت  به  رفتارها  این  است.  اجباری 
حتی  و  می آید  پیش  مکرر  و  مداوم 
اگر آسیب زا هم باشد، شخص معتاد 

نمی تواند آن را ترک کند. 

اعتیاد رفتاری به انواعی از اعتیاد گفته 
وابسته  خاصی  مواد  به  که  می شود 
نیست بلکه این نوع اعتیاد وابستگی 
به انجام رفتارهایی نظیر قمار، خرید، 
سکس، بازی و امثال این ها را شامل 
اثراتی  اعتیاد  نوع  این  می شود. 
اعتیادآور  مواد  به  اعتیاد  همانند 
دارد. برای مثال فرد نسبت به انجام 
هر  در  یعنی  می کند  پیدا  تحمل  آن 
نوبت باید با شدت و میزان بیشتری 
لذت  به  تا  کند  تکرار  را  رفتار  آن 
دفعه قبلی دست پیدا کند و همین 
می شود.  او  اعتیاد  تشدید  موجب 
عوارض ناشی از اعتیاد رفتاری در همه 
اثرگذار  مبتا  فرد  زندگی  جنبه های 
رفتاری  اعتیاد  درمان  و  کنترل  است. 
نیازمند مداخات حرفه ای و مشاوره و 

روانشناسی است. 

این  رفتاری  اعتیاد  اصلی  ویژگی 
است که فرد در کار، تحصیل یا سایر 
می شود.  اختال  دچار  فعالیت هایش 
به عنوان مثال زنی که به دلیل اعتیاد 
مشترکش  و  زناشویی  زندگی  رفتاری 
دچار مشکل می شود یا دانش آموزی 

که در امتحانات افت می کند. 

همان طور که بیان شد اعتیاد رفتاری 
مجموعه ای از رفتارهایی است که فرد 
احساس می کند اجبار به انجام آن ها 
دارد و با وجود آنکه این رفتارها باعث 
زیان و آسیب به او می شود، نمی تواند 
در برابر انجام آن ها مقاومت کند چرا 
که احساس می کند کنترل این رفتارها 
از دست او خارج شده است. اعتیاد به 
مواد اعتیاد آوری چون تریاک، حشیش، 
هروئین و.... از جمله اعتیادهایی است 
که در جامعه مورد تأیید نیستند، اما 
اعتیادهای رفتاری معموالً نادیده گرفته 
می شوند و افراد کمتر درصدد ترک آن 
برمی آیند. عاوه بر این خانواده ها نیز 
برابر  در  کم تری  حساسیت  و  توجه 
آن ها از خود نشان می دهند. همه این 
عوامل باعث می شوند که این مشکل 
در طول زمان بدون درمان باقی بماند 
و عوارض روانی آن در فرد روز به روز 

تشدید شود. 

انواع اعتیاد رفتاری

جدیدترین  جمله  از  رفتاری  اعتیاد 
اعتیاد  دسته  در  که  است  اختاالتی 
قرار گرفته است. متخصصان به طور 
عنوان  به  را  قمار  به  اعتیار  خاص 
اعتیاد رفتاری مطرح می کنند اما با این 
حال نمونه های دیگری نیز وجود دارد 
به  که در صورت مشاهده الزم است 
یک روانشناس مراجعه کنید. در اینجا 
رفتاری  اعتیاد  انواع  از  تعدادی  به 

اشاره می کنیم. 

اعتیاد به قمار و سرمایه گذاری  «
در آن 

اعتیاد به خرید «

اعتیاد به غذا و پرخوری «

اعتیاد به سکس «

اعتیاد بازی های ویدئویی «

اعتیاد به دیدن پورنوگرافی «

اعتیاد به شبکه های اجتماعی «

اعتیاد به اینترنت «

اعتیاد به کار «
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عوامل زمینه ساز اعتیاد رفتاری

هرچند اعتیاد رفتاری با اعتیاد به الکل 
و مواد رابطه علت و معلولی ندارد اما 
به  که  افرادی  در  مشکل  این  میزان 
بیشتر  دارند  اعتیاد  مواد،  یا  الکل 
و  تکانشی  ویژگی های  داشتن  است. 
وسواس نیز می تواند باعث شود فرد 
تمایل بیشتری به روی آوردن به این 

نوع اعتیاد داشته باشد. 

بروز  در  ژنتیکی  و  خانوادگی  زمینه 
افرادی  است.  مؤثر  اعتیادی  نوع  هر 
سابقه  خود  یک  درجه  خانواده  در  که 
افراد  سایر  به  نسبت  دارند  اعتیاد 
این  برابر  در  بیشتری  آسیب پذیری 
مشکل دارند. هم چنین لذت و پاداش 
ناشی از رفتار باعث ترغیب شدن فرد 
رفتاری  اعتیاد  بروز  و  رفتار  تکرار  به 

می شود. 

مسئله ای که اغلب در مورد زمینه های 
نادیده  مختلف  رفتارهای  به  اعتیاد 
گرفته می شود سابقه مشکات روانی 
و خانوادگی در فرد است. در حقیقت 
در  ناتوانی  دلیل  به  افراد  از  بسیاری 
خود  هیجانات  و  مشکات  مدیریت 
تاش می کنند تا راه فراری پیدا کنند. 
به همین دلیل خود را در فعالیتی لذت 
بخش غرق می کنند تا تمام مشکات 
خود را فراموش کنند. به همین خاطر 
اعتیاد رفتاری را می توان نتیجه درمان 
و حل نشدن مشکات درون روانی و 

بین فردی افراد نیز دانست. 

مفهوم  درباره ی  نظرهایی  اختاف 
اعتیاد رفتاری و معتاد تشخیص دادن 
افراد وجود دارد اما با این حال دو نوع 
شناخته  رسمیت  به  رفتاری  اعتیاد 

شده است: 

قمـار   بـه  1-اعتیـاد 
بازی هـای  2-اختـال 

نتـی ینتر ا

پزشـکان  اینکـه  بـا 
برخـی  تکـرار  معتقدنـد 
رفتـاری  الگوهـای  از 
گذشـت  بـا  می توانـد 
زمـان مشکل سـاز شـود، 
مـورد  در  هنـوز  امـا 
نکته ای کـه رفتارها را به 
می کنـد  تبدیـل  اعتیـاد 
خاصـی  رفتارهـای  و 
شـود  اعتیـاد  باعـث  می توانـد  کـه 
ممکـن  مثـا  دارد.  وجـود  بحث هایـی 
اسـت عـده ای عقیـده دارنـد اعتیاد به 
خریـد، روابـط جنسـی و ورزش وجـود 
دارد امـا نظریه ی اعتیاد به شـبکه های 
می برنـد.  سـوال  زیـر  را  اجتماعـی 

)انجمن روانشناسی آمریکا( با استناد 
به عدم وجود شواهد علمی و بررسی 
شده برای تدوین معیارهای استاندارد 
الگوهای  اعتیاد،  نوع  این  تشخیص 
اعتیاد  موارد  لیست  در  را  رفتاری 
قرار نداده است. با این حال می توان 
الگوهای رفتاری زیر را به عنوان اعتیاد 

رفتاری بالقوه شناخت. 

یک  « انجام  برای  زیاد  زمان  صرف 
کار یا رفتار خاص

یا  « کار  انجام  ادامه ی  بر  اصرار 
رفتار، حتی اگر بر زندگی روزمره، 
تأثیر  روابطش  یا  مسئولیت ها 

منفی بگذارد

برای  « رفتار  این  از  استفاده 
مدیریت احساسات ناخواسته

یا دروغ گفتن  « پنهان کردن رفتار 
صرف  زمان  مورد  در  دیگران  به 

شده برای آن

وجود مشکل در اجتناب از رفتار «

تحریک پذیری، بی قراری، اضطراب،  «
افسردگی یا سایر عائم ترک در 
الگوی  ترک  برای  فرد  که  زمانی 

رفتاری تاش می کند. 

رفتار  « ادامه ی  به  اجبار  احساس 
حتی در زمان هایی که با انجام آن 

دچار آشفتگی می شود. 

عالئم و عوارض اعتیاد های رفتاری

رفتاری،  اعتیادهای  عوارض  و  عائم 
اغلب روانی است. برخی از این عائم 
عائم  هستنداین  مخدر  مواد  مانند 

موارد زیر را شامل می شوند: 

آن  « انجام  برای  ذهنی  مشغولیت 
رفتار 

احساس نوعی از اجبار برای انجام  «
رفتار مورد نظر

دور  « باعث  نظر  مورد  رفتار 
زندگی  ابعاد  سایر  از  فرد  شدن 
آن  انجام  که  گونه ای  به  می شود 
فرد  زندگی  بخش  مهم ترین  به 

تبدیل می شود. 

روز  « زمان  طول  در  اعتیادی  رفتار 
انجام  بیشتری  شدت  با  روز  به 
قبلی  میزان  که  چرا  می شود 
همان لذت سابق را در فرد ایجاد 

نمی کند. 

در  « ناتوانی  احساس  ترک،  به 
کاهش فعالیت دارد. سابقه تاش 
نشانه  رفتار  کاهش  در  ناموفق 
اعتیاد  این  تشخیص  برای  مهمی 

است. 

در خطر قرار گرفتن سامت روان  «
خود و اطرافیان، سامت جسمانی 
و توان مالی برای ادامه فعالیت از 
رفتاری  اعتیاد  عوارض  مهم ترین 
عارضه  این  در  مهم  نکته  است. 
آسیب های  به  علم  که  است  آن 
مانع  اطرافیان  و  فرد  برای  بالقوه 

تکرار و تشدید رفتار نمی شود. 

فرد  « اعتیادآور  فعالیت  توقف  با 
نظیر  ناخوشایندی  هیجانات 
نشانه های افسردگی و اضطراب را 

تجربه می کند. 



شماره 7    فروردین 1401

9

مهرناز رمضانی

در افراد مبتا به اعتیاد جنسی، سایر اختاالت جنسی 
از جمله خود ارضایی، افراط در تماشای فیلم ها و 
تصاویر مبتذل، هم جنس گرایی، رابطه جنسی 
از طریق تلفن و اینترنت، رابطه جنسی گروهی، 
ارتباط جنسی با افراد نامناسب و داشتن چندین 

شریک جنسی نیز مشاهده می شود. 

متخصصان معتقدند که بسیاری از افراد 
جنسی  رابطه  از  طبیعی  طور  به  سالم 
برای مقابله با استرس و رسیدن به آرامش 
به  مبتا  بیماران  در  اما  می کنند  استفاده 
ثابت،  رفتاری،  الگوی  این  جنسی  اعتیاد 
تکرار شونده و خارج از کنترل بوده و تمایات 
جنسی تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده 

و بیمار در تغییر این الگو احساس ناتوانی می کند. 

گفته  حد  از  بیش  جنسی  فعالیت  به 
جنسی  اعتیاد  درمورد  میشود. 

اگرچه  دارید؟  اطاعات  چقدر 
اعتیاد جنسی اغلب جدی گرفته 
که  است  اختالی  اما  نمی شود، 
زندگی  و  روابط  خانواده،  بنیان 
در  می سازد.  نابود  را  مشترک 

گذشته روانپزشکان رفتار جنسی 
خارج از کنترل را یک اختال روانی 

در  تحقیقات  زیرا  نمی دانستند، 
در  اما  بود.  اندک  بسیار  زمینه  این 
سال های اخیر این سوال همواره مطرح 
یک  جنسی  اعتیاد  آیا  که  است  بوده 

بیماری تلقی می شود یا نه؟  

اعتیاد جنسی با اصطاحات و تعابیر مختلفی معرفی می شود 
حد،  از  بیش  جنسی  فعالیت  جنسی،  وابستگی  جمله  از 

اختال رفتار جنسی و …

نتایج تحقیقات نشان می دهند که اعتیاد جنسی یک اختال 
روانی جدی است و باور این واقعیت، به مطالعات بیشتر، 
دست یابی به تکنیک های درمانی و پیشگیری در مورد افراد 

در معرض خطر می انجامد. 

روانی  اختال  یک  عنوان  به  جنسی  اعتیاد  تشخیص  در 
فرد،  اینکه  جمله  از  می شود،  گرفته  نظر  در  شرایطی 
شدید  جنسی  تمایات  و  برانگیختگی  جنسی،  رفتارهای 
و تکرار شونده حداقل به مدت 6 ماه داشته باشد و این 
سوء  بیماری،  داروها،  مانند  خارجی  عوامل  دلیل  به  حالت 
مصرف مواد و یا مشکات روحی مربوط به اختال دوقطبی، 
ایجاد نشده باشد. معموال واکنش این گونه افراد در برابر 
نوسانات خلقی، فعالیت جنسی است. به عنوان مثال این 
بیماران از روابط جنسی برای بهبود افسردگی و رفع استرس 

استفاده می کنند. 

برای  که  است  این  بیماران  این  مشخصات  از  دیگر  یکی 
اما  می کنند  تاش  خود  جنسی  فعالیت  توقف  یا  کاهش 
موفق به انجام این کار نمی شوند. معموال رفتارهای جنسی 
این افراد در روابط، شغل و سایر جنبه های مهم زندگی آنها 

اختال ایجاد می کند. 

فردی  عواقب  جنسی  اعتیاد  که  می دهند  نشان  مطالعات 
و اجتماعی بسیاری به همراه دارد از جمله از دست دادن 
شغل، ابتا به بیماری های مقاربتی، از دست دادن رابطه و 
زندگی مشترک و اختال در فعالیت جنسی طبیعی و سالم. 

اغلب این بیماران معتقدند که مشکل جنسی آنها قبل از 
1۸ سالگی و یا بین 1۸ تا 25 سالگی ایجاد شده است. 

ی چیست ؟     اعتاید جنس

و چطور درامن یم شود 

درمان

این  بر  جنسی هدف  اعتیاد  به  مبتا  افراد  درمان  در 
است که میل مبتا را به رفتارهای افراطی کاهش دهیم 
سازنده  و  سالم  روابط  با  را  پرخطر  روابط  این  بتوانیم  و 

جایگزین نماییم.

اغلب مبتایان اعتیاد خود را کتمان می کنند و به دلیل 
تراشی و منطق پروری روی می آورند در صورتی که زندگی 
تا حد زیادی مختل شده است.از جمله روش های  آنان 
موجود برای بهبود وضعیت این افراد می توان موارد زیر 

را نام برد:

حضور در جلسات و نشست های انگیزشی گروه های  «
مختلف

داروهایی مثل نالتروکسان و ضد افسردگی «

جایگزینی  « جهت  به  رفتاری  شناختی   CBT درمان 
رفتارهای ناکارآمد و کارآمد

و اهمیت  « ارتباطات موجود  به دلیل  خانواده درمانی 
سامت محیط برای بهبود

افسردگی  قبیل  از  اختاالت  انواع  به  که  افرادی  نکته: 
دو قطبی و… مبتا هستند بایستی بیش از همه مراقب 
سامت روان خود باشند زیرا احتمال سوق در این دسته 
ها به دلیل ضعف در تصمیم گیری و ارزیابی محیطی زیاد 

است.

در این مقاله به بررسی برخی از موارد مربوط به اعتیاد 
و  مشکل  هرگونه  وجود  صورت  در  پرداختیم.  جنسی 
مختل شدن زندگی، می توانید جهت مشاوره با مشاورین 

کوک زندگی در ارتباط باشید.
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زهرا بی باک

همه شما عزیزان با اعتیاد به مواد مخدر آشنا هستید. اما الزم به ذکر است که بدانید، اعتیاد تنها به مواد مخدر منحصر 
نمی شود. والگو های رفتاری نادرست مانند: استفاده بیهوده از اینترنت، غرق شدن زیاد در کار، بازی کردن بیش از حد با 
برنامه های رایانه ای، و... منجر به اعتیاد می شوند. که اصطاحا در دنیای روانشناسی به آن ها اعتیاد رفتاری گفته می شود. 

چگونگی اعتیاد به مواد مخدر: 

شما  برای  سوال  این  است  ممکن 
مستعد  افرادی  چه  که  بیاید.  پیش 
اعتیاد به مواد مخدر هستند؟ مطالعات 
روانشناسی درباره عوامل روانشناختی 
کرده  مشخص  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
مصرف  به  که  افرادی  بیشتر  است 
مواد مخدر وابستگی جسمی و روانی 
ژنتیکی)ارثی(  نظر  از  می کنند،  پیدا 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  استعداد  دارای 
هستند. یعنی غالبا در نزدیکان آن ها 

اعتیاد به مواد مخدر شایع است. 

نیست  آن  دلیل  موضوع،  این  البته 
او  که هرشخصی که در بین نزدیکان 
از  ندارد،  وجود  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
نظر ارثی مستعد ابتا به بیماری اعتیاد 
نیست. زیرا اوال ممکن است نزدیکان 
شخص از نظر ارثی مستعد این مشکل 
به  استعداد  این  کنون  تا  اما  باشند، 

مواد  مصرف  و  است  نرسیده  ظهور 
مخدر را تجربه نکرده باشند. ثانیا علل 
گرایش به اعتیاد، فقط در زمینه ارثی 
نیز  افراد  شخصیتی  تیپ  و  نیست 

نقش تعیین کننده دارد. 

افسرده،  شخصیت های  با  افرادی 
خودشیفته،  احساساتی،  زودرنج، 
مستعد  اجتماعی  ضد  و  پرخاشگر 
زیرا  هستند.  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
مخدر،  مواد  مصرف  نیز  افراد  این  در 
برطرف  را  وروانی  درونی  نیاز های 

می کند. 

افراد،  در  مخدر  مواد  به  میل  دالیل 
زیادی  مشترکات  اما  است  متفاوت 
نیز وجود دارد. اعتیاد نیز مانند دیگر 
ویژگی هایی  دارای  مزمن،  بیماری های 
دیدگاه  از  را  بیماری  این  که  است 

پزشکی تعریف می کند. 

علل اعتیاد به مواد مخدر: 

اعتیاد  به  گرایش  علل  بررسی  در 
از  استفاده  با  فرد  که  گفت  می توان 
مواد مخدر در مرتبه نخست احساس 
که  گونه ای  به  می کند،  سرخوشی 
اورا  روانی  نیاز های  می کند  احساس 
برطرف کرده است. به این ترتیب، از 
به  و  مخدر  مواد  به  معتاد  روانی  نظر 
آن ها  به  مواد  مکرر  مصرف  با  مرور 

وابسته می شود. 

حتی  و  اعتیاد  عوامل  و  علل  شناخت 
عائم اعتیاد به مواد مخدر به ما کمک 
خواهند کرد که وضعیت خود را بهتر 
شناسایی و درک کنیم که چرا اعتیاد 
مزمن، شناخته  بیماری  یک  عنوان  به 

شده است. 

ی مبتال دشن هب اعتاید  گ گون چ
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علل گرایش به مواد مخدر از دیدگاه 
روانشناسی: 

یک  عنوان  به  اعتیاد  بیماری  انواع 
به وجود  علل  دارای  اجتماعی،  مسأله 
عبارت اند  که  مختلف هستند  آورنده 

از: 

وراثت: والدین معتاد احتمال این  «
که فرزندان معتاد داشته باشند، 

بیشتر است. 

از  « ناشی  خستگی  خستگی: 
کار های سنگین یا مداوم، منجر به 

استفاده از مواد مخدر می شود. 

بی  « می دهد  نشان  تجربه  خواب: 
نظمی در روند خواب، یکی از دالیل 
گرایش به مواد مخدر است! یعنی 
بی نظمی در خواب به  ویژه شب  
بیداری منجر به استفاده از مواد 

مخدر می شود. 

از  « که  افرادی  کمبود های جنسی: 
نیستند،  برخوردار  رابطه معمولی 

دچار اعتیاد می شوند. 

افراط در روابط جنسی: این عمل  «
نیز  و  روانی  قوای  ضعف  باعث 
قدرت جسمی و در نتیجه گرایش 

به مواد مخدر است. 

پدیده های  « از  برخی  تقلید: 
رواج  تقلید  واسطه  به  اجتماعی 
آن  از  نیز  اعتیاد  که  یابند  می  
جمله بوده و تقلید در بین جوانان 

بیشتر است. 

متعدد،  « ناکامی های  ناکامی ها: 
مواد  به  میل  دلیل  مهم ترین 
مخدر هستند. شکست و ناکامی 
تحمل  که  افراد  برخی  زندگی  در 

کمتری دارند، موجب گرایش 
آنها به اعتیاد می شود. 

جوانان:  « استقال طلبی 
خانواده ها  از  بسیاری  چون 

و اطرافیان جوان نمی توانند 
همگام با رشد و تغییرات او گام 
پیش  تعارض  آنها  بین  بردارند، 
رسیدن  جهت  جوان  و  می آید 
به  دست  شخصی،  استقال  به 
کار های متفاوت و ناهنجار می زند. 

دسترس  « در  یا  مخدر  مواد  وجود 
به  کشش  دلیل  دیگر  آن،  بودن 

اعتیاد به مرور زمان است. 

وجود گروه های سودجو در اطراف  «
به  گرایش  علل  از  یکی  نیز  فرد 

اعتیاد است. 

مواد  « انواع  با  نداشتن  آشنایی 
نوجوانان  در  خصوص  به  مخدر، 
عوامل  عجیب ترین  از  یکی 
مواد  به  اعتیاد  روان شناختی 

مخدر است. 

یکی  « گروهی  رسانه های  نقش 
مواد  به  اعتیاد  عوامل  از  دیگر 

مخدر است. 

علت  « می تواند  نیز  مالی  فقر 
گرایش به مواد مخدر باشد. 

اندازه  « از  بیش  ثروت  وهمچنین، 
علت های  از  یکی  می تواند  هم 

اعتیاد به مواد مخدر باشد. 

چگونگی اعتیاد به 
اینترنت: 

اعتیاد به اینترنت یکی از 
انواع اعتیاد رفتاری است که فرد 

در آن وابستگی شدیدی به اینترنت 
و استفاده از دستگاه های آناین پیدا 
با  بتواند  طریق  این  از  تا  می کند. 
تنش ها و استرس های زندگی مقابله 

کند. 

بین ۸  روزانه  اینترنت  در  فعالیت 
خصوص  به  بیشتر  یا  ساعت  تا10 
زمانی که فرد برای انجام کارهای غیر 
ضروری خود از آن استفاده می کند به 
این  می شود.  شناخته  اعتیاد  عنوان 
اعتیاد تعداد زیادی از افراد را در دنیا 
تحت تاثیر قرار داده است و شیوع آن 

دالیل اعتیاد به 
اینترنت: 

مشخصی  دلیل  هیچ  هنوز 
برای این مشکل مشخص نشده است 
این  که  معتقدند  متخصصین  اما 
شکل از اعتیاد نیز مانند سایر انواع 
مشکات  از  ناشی  می تواند  اعتیاد 
درون روانی و ناتوانی در حل و فصل 
کردن اضطراب و بی قراری آن ها باشد. 
موارد  از  دربسیاری  مثال:  عنوان  به 
ویا  مانند افسردگی،  به دالیلی  افراد 
برای فرار از موقعیت های ناخوشایند 
استفاده  به  زندگی  واقعیت های  و 

افراطی از اینترنت روی می آورند. 
در کودکان و نوجوانان بیشتر است. 
این مسئله در کشورهای پیشرفته به 

یک نگرانی تبدیل شده است. 
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نشانه های استفاده بیش از حد از اینترنت: 

با وجود توافق برسراینکه استفاده بیش از حد از اینترنت، 
یکی از نشانه های مهم اعتیاد به اینترنت است، هیچ کس 
نمی تواند بگوید دقیقا چه مدت استفاده از رایانه، استفاده 
بیش از حد به شمار می رود. اگرچه در دستورالعمل ها گفته 
شده نباید بیش از دوساعت در روز از رایانه استفاده کنیم، 
این گفته برای افرادی که برای کار یا مطالعه از رایانه استفاده 

می کنند غیرمنطقی است. 

برای استفاده های غیر ضروری(  عبارت)  از محققین  بعضی 
معتاد  فردی  نظر  از  ولی  کرده اند،  اضافه  شرط  این  به  را 
به اینترنت تمام موارد استفاده از رایانه ضروری به شمار 

می رود.  

در ادامه این مطلب ما بعضی از سواالت موجود در ابزارهای 
ارزیابی اعتیاد به اینترنت را به شما ارائه می دهیم تا خودتان 
را ارزیابی کنید و متوجه شوید که به چه میزان استفاده 

بیش از حد از اینترنت دارید: 

چگونگی اعتیاد به بازی های 
رایانه ای: 

یکی  عنوان  به  بازی  اختال 
در  روانی  بیماری های  از  دیگر 
رواج  امروزی  تکنولوژی  جامعه 
پیدا کرده است. این اختال به 
صرف زمان طوالنی برای بازی های 
کامپیوتری  بازی های  و  دیجیتال 
که  گونه ای  به  می شود  گفته 
این اختال بر فعالیت های دیگر 
می گذارد.  منفی  تاثیر  شخص 
بازی های  اعتیاد  به  مبتا  افراد 
با  را  اکثر ساعات خود  رایانه ای 
بازی سرگرم می کنند. دلبستگی 
رفتار  این  به  قوی  احساسی 
نتیجه  در  و ممکن است  دارند 
کمتری  اجتماعی  ارتباطات  آن 

داشته باشند. 

به دلیل سپری کردن  « -معموال چه قدر اطرافیان شما 
وقت خود دراینترنت از شما گله می کنند؟ 

نظر  « در  درابتدا  که  رمانی  از  بیشتر  قدر  چه  -معموال 
داشتید آناین می مانید؟ 

-معموال چه قدر می گویید یا با خود فکر می کنید)فقط  «
چند دقیقه بیشتر در اینترنت بمانم؟ (

-معموال چه قدر تاش می کنید زمان سپری کردن در  «
اینترنت را کاهش دهید اما موفق نمی شوید؟ 

-معموال چه قدر زمانی را که در اینترنت گذرانده اید از  «
دیگران پنهان می کنید؟ 

اگر هر کدام از شرایط گفته شده در باال، هر روز برای شما 
پیش بیاید، به این معنی است که دچار اعتیاد به اینترنت 

شده اید. 

علت اعتیاد به بازی های رایانه ای: 

-ضعف در کنترل عادات بازی خود 

-اولویت دادن به بازی بیشتر از سایر فعالیت ها و برنامه های خود

-ادامه دادن به بازی علی رغم دانستن عواقب منفی آن

-به دلیل بازی های رایانه ای فرصت ها و برقراری رابطه با دیگران را از دست داده است
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چگونگی اعتیاد به کار: 

 اعتیاد به کار مانند دیگر اعتیادها، یک وضعیت 
و حالت روحی است که سامتی انسان را تهدید 
گفته  شرایطی  به  هم  کار  به  اعتیاد  می کند. 
می شود که انسان نمی تواند خود را از کار رهایی 

داده و مدام این رفتار را تکرار می کند. 

بسیاری از ما از کار کردن لذت می بریم؛ در واقع 
کار کردن به ما حس تکبر و مهم بودن می دهد، 
اما باید بدانیم این حس آن چنان هم برای انسان 

خوب نیست. 

شغلی  موفقیت های  با  همیشه  کار  به  اعتیاد 
رابطه مستقیم دارد و در انسان هایی که کمال گرا 
هستند این رفتار بیش تر اتفاق می افتد. کار به 
چنین افرادی عزت نفس می دهد به همین دلیل 
است که به کار معتاد می شوند. متاسفانه این 
افراد تا متوجه اثرات منفی اعتیاد به کار نشوند 

به رفتار خود ادامه خواهند داد. 

عالئم ونشانه های اعتیاد به کار: 

در فرهنگی که سخت کار کردن ارزش محسوب 
می شود و مورد تشویق قرار گرفته است، اعتیاد 
به کار هم کاماً انتظار می رود. در چنین وضعیتی 
و  می کنند  توجیه  راحتی  به  را  خود  رفتار  افراد 
می گویند کار زیاد برای موفقیت الزم است. این 
افراد اعتیاد به کار خود را قبول نداشته و خود را 
متعهد به کار و موفق در انجام وظایف می دانند. 
این در حالی است که اعتیاد به کار با اشتیاق به 

کار به کلی متفاوت است. 

مهم ترین نشانه های اعتیاد به کار عبارتند از: 

حتی  کار،  محل  در  زیادی  ساعات  بردن  سر  -به 
وقتی نیاز به ماندن بیش از حد وجود ندارد. 

-کاهش ساعات استراحت به منظور پیش بردن 
کارها. 

-غرق شدن بیش از حد در کار و مسائل مربوط 
به موفقیت شغلی. 

چالش های  در  خوردن  شکست  زیاد  از  -ترس 
شغلی. 

-به خطر انداختن روابط شخصی به خاطر کار. 

گناه  احساس  با  مواجهه  برای  کردن  -کار 
وافسردگی. 
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علیرغم اینکه اعتیاد یکی از پیچیده ترین بیماریها می باشد چنانچه فرد تمایل واقعی به درمان 
داشته و این امر برایش ارزشمند باشد و با روش درست به پیش رود قطعا درمان می گردد، در 
حالیکه در مورد برخی از بیماریها متاسفانه چنین مسئله ای دیده نمی شود. در مقابل در صورتیکه 
فرد هنوز به تشخیص درستی نرسیده باشد، به عمق مشکات و عوارض ناشی از اعتیاد خود 
واقف نگردیده، تمایل واقعی جهت درمان نداشته و حتی به ادامه روند اعتیاد خود بیشتر تمایل 
داشته باشد متاسفانه هرگونه اقدام درمانی بی نتیجه خواهد بود. البته در موارد نادری بدلیل 
پیچیدگیهای خاص روانی، اعتیاد یا بیماریهای زمینه ای جسمی امکان درمان وجود نداشته و تنها با 
برخی از داروهای خاص سعی در کنترل اعتیاد یا کاهش آسیبهای آن می شود. الزم به ذکر است 
علم درمان اعتیاد دانش جدید و نوپایی در دنیا بوده و تعدد و تنوع مواد اعتیاد آور در ایران و 
تفاوت آن با کشورهای دیگر استفاده از منابع پزشکی خارجی را در این زمینه محدود نموده است. 
از این رو درمان اعتیاد یکی از دشوارترین و پیچیده ترین موارد درمانی در علم پزشکی بوده و 
موفقیت درمان تنها با آمیزه ای از علم، تجربه، هنر، عشق، صبر و تعهد کادر درمانی در قالب یک 

کار گروهی منسجم حاصل می گردد که تحقق این همه متاسفانه کمتر به چشم می خورد. 

زهرا سالمی راد 

از مهم ترین موارد جهت درمان اعتیاد های 

رفتاری می توان به: 

1 .

به  شده  بافته  تعلق  ساعت  نوشتن 

مورد اعتیاد آور در روز، 
2 .

زمان  و  دوستان  با  رفتن  بیرون 

گذاشتن با آن ها، 
3 .

نرمش و ورزش کردن، 
4 .

مطالعه در مورد موضوع های مختلف، 
5 .

انجام امور موردعاقه، 
6 .

استفاده از هنر در امور زندگی، 
7 .

صحبت با اعضای خانواده و خویشان، 
۸ .

مسافرت، 
۹ .

انجام کار های دستی و ظریف و…اشاره 
کرد. 

همچنین از مهم ترین موارد جهت درمان اعتیاد 

به مواد مخدر می توان به: 

1 .

کم کردن تدریجی استفاده از مواد، 
2 .

صورت  به  اعتیاد  ترک  داروهای  از  استفاده 
سر پایی، 

3 .

صورت  به  اعتیاد  ترک  داروهای  از  استفاده 

بستری شدن در بیمارستان، 
4 .

U. R. O. D و…. اشاره  یا   روش سم زدایی 
کرد. 

روش های درامن

آگاهی کامل فرد از مراحل مختلف درمانی قبل از اقدام به درمان نقش بسیارمهمی در کسب نتیجه 
مطلوب درازمدت دارد، در مقابل آسان گرفتن امر درمان و اقدام به درمان بدون بررسی و مطالعه 
کافی منجر به بروز ناکامیهای مکرر در درمان این معضل و نهایتا بروز یاس و ناامیدی از درمان 
میگردد. در حالیکه چنانچه درمان بدرستی شروع شده و ادامه یابد، یک بار اقدام کافی است تا 

بیمار را به نتیجه مطلوب برساند. 
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اقدامات  این قسـمت  نوعی کمک خواست. در  به  افراد جامعه  تمام  از  مواد، می توان  از سوء مصرف  برای پیشگیری 
اجتماعی برای پیشگیری از سوء مصرف مواد در کودکان و نوجوانان به تفکیک سن، ذکر مـی شود: 

فاطمه  عزیزی

1-کار با جامعه برای کودکان 5 تا8 
سال

و  سرمایه ها  سال،  تا۸    5 کودکان 
جوامع  اکثر  افتخار  و  مباهات  مایه 
از  سرشار  امیدوار،  آن ها  هستند. 
نظر  به  برانگیز  تحسین  و  اشتیاق 
بی  و  پاک  کودکان کم سن،  میرسند. 
پذیرند،  آسیب  حال  عین  در  و  گناه 
و  می باشند  یادگیری  مشتاق  آن ها 
جوامع به طور اختصاصی به محافظت 
مردم  عاقمندند.  خطرات  از  آن ها 
ممکن  که  زمان  هر  تا  می خواهند 
کودکانشان  بیشتر  چه  هر  و  است 
پاک بمانند. کودکان کم سن از طریق 
فیلم های سینمایی، تلویزیون و گاهی 
اوقات واقعی، با مواد مواجه میشوند. 
آن ها نسبت به مصرف مواد کنجکاوی 
نشان داده به آن توجه می کنند. لذا، 
باید خیلی  از مواد  آموزش پیشگیری 
زود، یعنی از همان مقطع مهد کودک، 
آغاز شود. در این صورت کودکان یاد 
سوق  فشار های  برابر  در  تا  می گیرند 
دیگر  و  مواد  مصرف  سوی  به  دهنده 
برای  و  کنند  مقاومت  مضر  نفوذ های 
و  خطر  بدون  سالم  تصمیماتی  اتخاذ 

مطمئن مجهز باشند. 

کم  کودکان،  این  دهندگان  تعلیم 
و  مسئواالن  میزان  همان  به  و  سن 
آن ها  بر  خوبی  نفوذ  مدارس  معلمان 
نیاز های  و  کودکان  دهندگان،  تعلیم 
به  می توانند  و  می شناسند  را  آن ها 
صحبت  آن ها  جانب  از  نیرومند  طور 
کنند. دانش و نفوذ تعلیم دهندگان 
در ترغیب و جلب حمایت برای تاشهای 
پیشگیری از مصرف مواد بسیار مهم 
جامعه  ساختن  درگیر  است.  موثر  و 
خاصی  شیوه های  تعیین  نیازمند 
است که در آن پلیس محلی، رهبران 
آژانسهای  خبری  رسانه های  مذهبی، 
خدمات اجتماعی و بهداشتی، رهبران 
و  پارکها  مسئواالن  بازرگانی،  و  تجاری 
مراکز تفریحی، طراحان و برنامه ریزان 
با  بتوانند  اجتماعی  رهبران  دیگر  و 
مدارس کار کنند تا در حفظ و دور نگه 
داشتن کودکان از مواد به آن ها کمک 

نمایند. 

می توان پیشنهاد کرد که خود جوامع 
به شیوه های زیر مشغول فعالیت های 

پیشگیری از مصرف مواد شوند: 

پیاده  « که  شد  مطمئن  میتوان 
اطراف  خیابان های  و  روها 
ساختمان مدرسه، مکانهای امن 

شده  تعمیر  خوبی  به  و  بوده 
باشن. 

تفریحی  « تسهیات  می توان   
باز  نگهداری،  حفظ،  را  مدارس 
)مانند  نمود  زیباسازی  و  سازی 

زمین های باز(

و  « تلویزیون  روزنامه،  می توان   
نمود  تشویق  را  محلی  رادیوی 
تا به پوشش اخبار مثبت درباره 
دبستانی  پیش  سنین  کودکان 

تا پایه سوم بپردازند. 

جامعه  « رهبران  از  می توان    
و  نشانی  آتش  پلیس،  همانند 
مسئوالن مراکز تفریحی خواست 
تا برای دانش آموزان این مقاطع 
سنی و در کاس های شان درباره 
از  ماندن  فارغ  و  رها  اهمیت 

مواد صحبت کنند. 

 می توان آموزش بین گروه های  «
سنی مختلف یا فعالیت هایی را 
تشویق کرد که از دانش آموزان 
یا  ابتدایی  مقطع  در  تر  بزرگ 
استفاده  حتی سایر شهروندان 

نمایند. 

گریی از  آموزش پیش

سوءمصرف مواد
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2-کار با جامعه برای 
کودکان 9 تا 12 سال

می توان  «
پیشنهاد کرد 

در  جامعه  خود  که 
از  پیشگیرانه  تاش های 

برای  شود.  درگیر  مواد  مصرف 
شیوه های  می توان  منظـور  این 

ذیل را پیشنهاد داد: 

گروهی  « سازماندهی  به  می توان   
وظایف  انجام  برای  فشار  ایجاد 
به  که  ضربتی(  )گروه های 
کمک  مواد  مصرف  از  پیشگیری 

می کنند، اقدام کرد. 

بر  « نظارت  و  هدایت  به  می توان   
محصوالت  فروش  محلی  مراکز 
وسیله  به  تنباکو  و  سیگار 
و  فروشگاه ها   ( کوچک  گروه های 

دست فروشی ها( اقدام کرد. 

 می توان به فراهم کردن امکانات  «
مراقبت  شامل  روزانه،  مراقبت 
قبل و بعد از مدرسه اقدام کرد. 

محلی،  « تجاری  مراکز  از  می توان   
و  شهری  گروه های  کارمندان، 
دیگران خواست تا به بودجه بندی 
برنامه های بهبود بخشی و درمانی 

در زمینه مواد کمک کنند. 

روها  « پیاده  که  شد  مطمئن  -باید 
ساختمان  اطراف  خیابان های  و 
مدارس سالم و ایمن تعبیه شده 

است. 

-باید پایه گذاری برنامه های یاری  «
این  به  کرد.  تشویق  را  رسانی 
ترتیب کودکان به هنگام رفتن به 
مدرسه احساس امنیت می کنند. 

سازی  « زیبا  حفظ  به  -اقدام 
تسهیات تفریحی مدارس، شامل 

زمین های بازی الزام است. 

 می توان به تدارک دیدن حمایت  «
و  ورزشی  تیم های  از  محلی 

تحصیلی اقدام نمود. 

قانونی  « منابع  تقویت  به  -باید 
منظم  برنامه های  ریزی  طرح  و 
)مانند  کودکان  از  حمایت  برای 
سیگار  یا  تنباکو  فروش  عدم 
دیدن  از  ممانعت  کوچکترها؛  به 
ساالن،  بزرگ  سینمایی  فیلمهای 
سالن(  بزرگ  مجالت  فروش  عدم 

اقدام نمود. 

تمام  « بر  دقیق  نظارت  به  -باید 
کار  کودکان  با  که  ساالنی  بزرگ 

می کنند اقدام نمود. 

سنین  این  کودکان 
دیگر  و  ورزش  به 

سازمان  فعالیت های 
عاقمندند.  یافته 

موقعیت هایی  می خواهند 
تا  را برای جامعه فراهم کنند 

باشند.  شاهد رشد و تغییرشان 
از آن جا که این گروه کودکان آزادترند 

دوستانشان  با  بیشتر  می خواهند  و 
دوری  خادنواده هایشان  از  و  باشند 
کنند، آن ها را می توان در این مکان ها 
پارک ها  سینماها،  خرید،  بازار  دید: 
گروه  این  عمومی.  مکان های  دیگر  و 
جوانان  با  مقایسه  در  حدی  تا  سنی 
کمی بزرگ تر از خودشان سر به زیرتر 
و حرف گوش کن تر هستند. بنابراین 
که  نمیشود  فکر  طور  این  عموماً 
مشکلی را برای جامعه ایجاد کنند. با 
این حال، بزرگساالن با در نظر داشتن 
جوانان  و  بزرگساالن  نفوذ  مسئله 
و  می کنند  مصرف  دارو  که  بزرگتری 
ایجاد مشکلی احتمالی برای نوجوانان 
کم سن تر، خواهان نظارت براین گروه 

می باشند. 

مواد  مصرف  خطرات  از  باید  جوامع 
آگاه  سنین  این  در  کودکان  توسط 
مواد  کودکان  اکثر  که  آن  با  باشند. 
امتحان  برابر  در  نمی کنند،  مصرف 
طور  به  و  پذیرند  آسیب  مواد،  کردن 
فزاینده ای تحت تاثیر گروه هم ساالن، 
حتی  و  تر  بزرگ  برادران  و  خواهر 
برخی بزرگساالن قرار می گیرند. کار با 
جامعه مستلزم تعیین راه های خاصی 
پلیس  مانند  برخی  آن  در  که  است 
محلی، رسانه های خبری، رهبران امور 
رسمی  مسئوالن  تاجرین،  بازرگانی، 
و  طراحان  تفریحی،  مراکز  و  پارک ها 
به  می توانند  جامعه  رهبران  دیگر 
مدارس پیوسته و در دور نگه داشتن 

کودکان از مواد کمک کنند. 
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3-کار با جامعه برای نوجوانان 15 تا 19سال

دوم  آموزان  دانش  در  نوجوانی  استرس  تجربه 
آن ها  است.  شدن  آغاز  حال  در  راهنمایی  سوم  و 
شخصی  هویت  به  و  باشند  مستقل  می خواهند 
خود دست یابند. در نتیجه اغلب به شیوه ای رفتار 
می کنند که از هنجارهای مورد پذیرش جامعه تخلف 
نمایند، به عبارتی رفتارهایی که بزرگ ساالن، آن ها 
را نامناسب یا اشتباه می دانند را انجام میدهند. به 
خاطر سبک مستقانه آن ها در پوشیدن، تمایل به 
برقراری  در  تر  سن  کم  نوجوانان  گروه،  با  مسافرت 
که  ساالنی  بزرگ  دیگر  و  معلمان  والدین،  با  ارتباط 
در اجتماع هستند مشکل دارند. با آن که نوجوانان 
این سن تمایل دارند تا هر قدر بیشتر با دوستان و 
همساالنشان باشند، اما به راهنمایی، نظارت و درک 
تاش  در  باید  جامعه  نیازمندند.  هم  والدین  زیاد 
پیشگیرانه درگیر شود. خطر آسیب پذیری در برابر 
مصرف یا فروش مواد در این سن پیش از هر سن 
گیری های  با تصمیم  نوجوان کم سن  دیگری است. 
مهمی درباره مواد، مسائل جنسی، ماندن در مدرسه 
و ادامه تحصیل، حفظ سامت جسمانی و بنا نهادن 
والدین  مواجه اند.  شخصی  زندگی  سبک  و  فلسفه 
تصمیماتی  تا  نمایند  کمک  جوانان  به  است  الزام 

مثبت، سالم و مسئوالنه اتخاذ کنند. 

نفوذ  برکاس  خوبی  به  مدارس  معلمان  و  مسئوالن  مدیران، 
با  و  می شناسند  را  نیازهای شان  و  جوانان  آموزگاران،  دارند. 
نفوذ  و  دانش  کنند.  آن ها صحبت  جانب  از  می توانند  قدرت 
معلمان می تواند برای افراد خواهان دریافت حمایت اجتماعی)در 
بسیار  مواد(  مصرف  از  پیشگیری  به  مربوط  تاش های  زمینه 

سودمند باشد. 

می توان در جهت تاش های مرتبط با پیشگیری از مصرف مواد، 
زیر  شیوه های  به  تا  کرد  پیشنهاد  جامعه  در  موجود  منابع  به 

همکاری نمایند: 

باید مطمئن شد کسانی که با جوانان کار می کنند، به خوبی  «
آموزش دیده اند، از لحاظ اخاقی مناسبند

باید موقعیتهایی را کار با دیگران و به شیوه های سودمند  «
فراهم کرد ) مثال: داوطلب شدن برای بیمارستان ها، مهد 

کودک ها، اردوها(

فعالیت های  « و  جوانان  پیشرفت های  و  آوردها  باید دست 
 ( کرد  منتشر  خبری  رسانه های  طریق  از  را  آن ها  مثبت 

تلویزیون، رادیو، روزنامه ها(. 

به  « که  مفهوم  این  و  آن  گسترش  و  کار  ارزش  نهادن  بنا 
دست آوردن هر چیزی به هر قیمتی غلط است. 

باید بر ارزش تحصیات تاکید کرد و افراد جوان را تشویق  «
نمود تا در مدرسه باقی مانده و هر قدر بیشتر که امکان 

دارد به تحصیاتشان ادامه دهند. 



4-کار با جامعه برای جوانان 20 تا  
40 سال

رشد  مستلزم  دبیرستان  سالهای 
است  مختلف  ابعاد  در  تکامل  و 
با  نوجوانان  رفتارهای  و  نیازها  تا 
بزرگساالن هماهنگ شود. در این دوره 
فرصت هایی پدید می آید تا استقال 
شکل گیرد و فرد راه و روش زندگی 
خود را انتخاب کند. این استقال برای 
اهداف  تبیین  مهم،  تصمیم های  اخذ 
واضح و تاثیر پذیری از تجربیات افراد 

مختلف ضرورت دارد. 

گزارش های  طریق  از  اغلب  جامعه 
ورزشی یا شرح موفقیت های تحصیلی 
موتوری  تصادفات  نظیر  حوادثی  یا  و 
از وضعیت نوجوانان مطلع می شوند. 
در نگاه جامعه، این گروه سنی اغلب 
کنترل نشدنی، خود رأی، فاقد پشت 
کار و عاطل و باطل به نظر می رسند، 
اما در سال های نهایی دبیرستان و به 
مرور، مسئولیت پذیر، بالغ، مستقل و 
تلقی  راهنمایی  و  حمایت  از  نیاز  بی 
می شوند، در حالی که این حمایت برای 
نیازمند  او  و  داشته  اهمیت  نوجوان 
است.  خود  به  جامعه  عاقه  و  توجه 
شدید ترین ضربه ها را نگرش هایی که 
معتقد باشند مصرف مواد در این سن 
سنی  گروه  این  ناپذیراست،  اجتناب 
نشدنی  کنترل  و  ناپذیر  مسئولیت 
هستند و نمیتوان هیچ اقدامی برای 
شخصیتی  پیکره  به  داد،  انجام  آنان 

نوجوانان وارد می آورند. 

تاثیری  مدارس،  معلمان  و  مشاوران 
این  دارند.  کاس  محدوده  از  فراتر 
را  آنان  نیازهای  و  جوانان  افراد، 
نیازها  این  می توانند  و  می شناسند 
بشناسانند.  جامعه  به  درستی  به  را 
دانش و نفوذ این افراد در برانگیختن 
پیشگیری  تقویت  و  جامعه  حمایت 
کردن  درگیر  است.  مفید  اعتیاد  از 
جامعه به این معنا است که راه هایی 
جهت مشارکت نیروی انتظامی، رهبران 
خدمات  اندرکاران  دست  مذهبی، 
اجتماعی، متولیان سالمت و بهداشت، 
اصحاب مطبوعات، تجار، کسبه و سایر 
برنامه ریزان و افراد کلیدی یافت شود 
که دست در دست هم، فرزندان آینده 

ساز جامعه را از مواد دور نگه دارند. 

به  مدارس  معلمان  و  مشاورین 
در  را  جامعه  میتوانند  زیر  روش های 

امر پیشگیری از اعتیاد درگیرکنند: 

کننده  « یاری  گروه های  تشکیل 
پیشگیری از اعتیاد در جامعه

اقشار  « از  مالی  کمک  درخواست 
تامین  جهت  جامعه  مختلف 

امکانات تفریحی و اداره آن ها

از اقشار  « درخواست حمایت مالی 
برنامه های  اجرای  جهت  مختلف 

اعتیاد

اجرایی  « و  مالی  امکانات  تأمین 
آموزش در زمینه مبارزه با اعتیاد

 - AID گسترش آموزش در زمینه
راه های پیشگیری از آن

حفظ  « جهت  سالم  محیط  تامین 
استقال و تحرک جوانان

بهداشتی،  « مراقبت های  تامین 
برای  شناختی  روان  و  جسمی 

جوانان

تقویت  « و  کشف  جهت  در  تاش 
جوانان  توانایی های  و  استعدادها 
شغلی،  هنری،  عرصه های  در 

علمی، ورزشی و نظایر آن

به  « نسبت  مثبت  نگرش  ارتقای 
جوانان در جامعه از طریق مختلف

بزرگ ساالن  « بودن  الگو  بر  تاکید 
موفق و فرهیخته برای جوانان...( 
در  شرکت  به  جوانان  تشویق 
اجتماعی  داوطلبانه  فعالیت های 
پیشاهنگی  امدادگری،  )اقدامات 

و.....

کمک به کسب مهارت های حرفه ای  «
جهت امرار معاش در جوانانی که 

مایل به ادامه تحصیل نیستند

در خصوص پیشگیری از جرم که همان 
ارتکاب  نرخ  آوردن  در  کنترل  تحت 
جرم در جامعه است، به نظر می رسد 
یکدیگر  کنار  در  باید  ارگان ها  تمام 
همکاری های الزم را داشته باشند. این 
همکاری و مشارکت در امر پیشگیری 
پیشگیری های  قالب  در  است  ممکن 
این  باشد.  کیفری  غیر  و  کنشی 
در  عمده  طور  به  که  پیشگیری ها 

را  خود  کشوری  هر  جنایی  سیاست 
نمایان می سازد، می تواند در قالب نرخ 
تورم، ایجاد امید در میان آحاد جامعه، 
واقعی،  زایی  اشتغال  زدایی،  فقر 
کردن  خارج  ازدواج،  شرایط  تسهیل 
جامعه از حالت آنومی و موارد متعدد 
از  باشد که به شکل اساسی  دیگری 
تاثیر  اما  نبوده،  قضاییه  قوه  وظایف 
پررنگ تری نسبت به پیشگیری کیفری 

و واکنشی خواهد داشت. 

انواع  پیشگیری  که  گفت  می توان 
نوع  هر  تحقق  برای  و  دارد  مختلفی 
از پیشگیری باید راه کار مجزا و راه و 
روش جداگانهای در پیش گرفته شود. 
برای  کار  راه  یک  نمی توان  بنابراین 
بلکه  کرد،  معرفی  جرم  از  پیشگیری 
باید در هرجامعه و با توجه به هر جرم، 
برنامهای جداگانه داشت. عاوه بر این، 
پیشگیری نیازمند همکاری همه جانبه 
تمامی دستگاه ها و نهادهای موجود در 
کشور است. عاوه بر این، به امر به 
معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه 
عبادات  انجام  و  کرده  توجه  همگانی 
عنوان  به  را  جمعی  و  فردی  روزانه 
عوامل پیش گیرانه مطرح کرده است. 
البته در جای خود، پس از وقوع جرم و 
علی رغم آن همه التفات و توجه امر 
پیشگیری و اصاح و باز پروری، اسام 
برای مجازات نیز به عنوان اهرمی برای 
تأکید  جرم  وقوع  تکرار  از  جلوگیری 
در  مجازات ها  واقع،  در  دارد.  فراوان 

اسام نیز برای امر پیشگیری است. 

*آموزش مهارت های زندگی

ناتوانی  افراد،  از  بعضی  اعتیاد  علت 
و  سختی ها  با  رویارویی  در  آن ها 
با  آشنایی  نا  است.  زندگی  مشکالت 
موجب  مناسب  دفاعی  مکانیسم های 
شکنندگی و در نتیجه پناه بردن آن ها 
به اعتیاد می شود. مهارت های زندگی 
تحقیقات  هستند،  متنوع  و  متعدد 
برنامه های  که  است  داده  نشان 
مختلفی که تا کنون بر اساس آموزش 
مهارت ها در زمینه ارتقای سامت اجرا 
شده است مشتمل بر چندین مهارت 
اصلی و اساسی هستند که عبارت اند 
از:1-توانایی تصمیم گیری2- توانایی 
آگاهی   خود  3-توانایی  نَقادانه  تفکر 

4-توانایی حل مسئله
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شادی دهباشی

یافته های جدید حاکی بر این است که شکل جدیدی از اعتیاد در بین افراد شکل گرفته و در حال توسعه است. 

 در تحقیقی، چین، عربستان سعودی و مالزی بیشترین میزان استفاده از موبایل هوشمند را ثبت کرده اند. این در حالی 
است که طبق داده های به دست آمده، آلمان و فرانسه پایین ترین میزان استفاده از این دستگاه را دارند. در این رده بندی 
ایران در پله ششم، ترکیه رده ۸، انگلیس در رده 16 و آمریکا در رده 1۸ قرار دارد. )این تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه 

مک گیل مونترال انجام و در ژورنال »Computers in Human Behavior« منتشر شده است.(

دسترسی همه جانبه و هر لحظه ای تلفن همراه های امروزی به اینترنت، گیمینگ و مدیا وسوسه استفاده از موبایل را در 
افراد ایجاد و تقویت می کند. در همین حال برخی از افراد ممکن است با آن مشکلی نداشته باشند، ولی برخی دیگر مبتا 

به نوموفوبیا یا بی گوشی-هراسی شده و به عبارتی به تلفن همراه خود اعتیاد پیدا کرده اند. 

اگر چه اعتیاد به موبایل هنوز به طور رسمی 
کتاب  روانی  و  ذهنی  اختاالت  لیست  بین  در 
دی اس ام- DSM( 5-5: کتاب انجمن روانپزشکی 
آمریکا( درج نشده است، ولی نشانه ها و معیار های 

تشخیص ارائه شده است: 

منظور  به  همراه  تلفن  از  روزافزون  1(استفاده 
دستیابی به آرامش کاذب. 

کنار  و  ترک  برای  متعدد  ناموفق  2(تاش های 
گذاشتن تلفن همراه. 

بدون  موبایل  به  از روز  زیاد  اوقات  3(تخصیص 
درک گذر زمان. 

رفع  برای  همراه  تلفن  به  متعدد  4(مراجعه 
و  اضطراب  مانند  ناخواسته ای  احساسات 

افسردگی. 

5(به خطر انداختن و کم اهمیت جلوه دادن روابط 
موقعیت های  همچنین  و  دوستانه  و  خانوادگی 

شغلی، به منظور سرکشی به تلفن همراه. 

6(کج خلقی، زود رنجی، بیقراری، خشم و افسردگی 
از دیگر نشانه های اعتیاد به موبایل است. 

 Pew( بر اساس تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات پیو
Research Center( واقع در ایاالت متحده آمریکا، 67 درصد 
اینکه  بدون  را  خود  موبایل  هوشمند،  تلفن های  دارندگان  از 
به صدا درآمده باشد یا لرزیده باشد چک کرده اند که این به 
خودی خود یکی از نشانه های اصلی و اولیه وابستگی و اعتیاد 

به تلفن همراه است. 

استفاده بیش از حد از تلفن همراه می تواند منجر به تعدادی 
دائمی شود و صدمات جبران  و  از مشکات جسمانی مختلف 
ناپذیری را از خود به جای بگذارد. از جمله این مشکات می توان 

به موارد زیر اشاره کرد: 

 :Digital Eye Strain( دیجیتالی  چشم  خستگی  1(بیماری 
سندرم بینایی رایانه یا خستگی دیجیتالی(درد و ناراحتی ناشی 

از مشاهده یک صفحه دیجیتالی بیش از 2 ساعت

2(سوزش و خارش چشم

3(تاری دید

4(سردرد ناشی از خستگی چشم

5(مشکات در ناحیه گردن

6(بیماری “ text neck” که به درد گردن ناشی از نگاه پایین به 
تلفن همراه یا تبلت بسیار طوالنی اشاره دارد. 

7(بیماری ناشی از وجود میکروب های موجود روی صفحه و بدنه 
گوشی؛ از هر 6 تلفن همراه، بدنه و صفحه یکی از آن ها حاوی 

ذراتی است که مشابه آن در مدفوع انسان یافت می شود!

7(افزایش آمار تصادفات و به خطر انداختن جان خود و دیگران 
در سوانح 

۸(ناباروری مردانه: مطالعات مقدماتی نشان می دهد که تشعشع 
تلفن همراه می تواند آمار اسپرم، حرکت و عمر آن ها را کاهش 

دهد. 

ایفته های جدید 

در مورد اعتاید
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که  دارد  نیز  روانی  روحی  عوارض  همراه  تلفن های  به  اعتیاد  همچنین 
عبارتند از: 

اختاالت خواب: جالب است بدانید که نور ساطع شده . 1
از گوشی موبایل مغز شما را فعال نگه می دارد، 

در همین راستا زمانی که طول می کشد تا به 
خواب روید افزایش پیدا می کند. 

افسردگی. 2

اختال . 3 یا  عملی،  یا  فکری  وسواس  اختال 
وسواسی – جبری

شبکه های . 4 به  اعتیاد  روابط:  در  مشکل  ایجاد 
واقعی مان  دنیای  روابط  به  می تواند  اجتماعی 

ضربه های سنگینی وارد کند. 

از  که  آموزانی  دانش  می دهد  نشان  تحقیقات  5(اضطراب: 
تلفن های همراه خود استفاده می کنند، به احتمال زیاد در زمان 

استراحت دچار احساس نگرانی می شوند. 

روش های ترک اعتیاد به تلفن همراه

تلفن . 1 از  برای استفاده  به عنوان هدف،  را  از روز  اوقات مشخصی 
همراه هوشمند خود اختصاص دهید.  

تبلت یا گوشی موبایل خود را به رختخواب خود نبرید. . 2

مطالعه، . 3 نظیر  دیگری  کار های  با  را  همراه  تلفن  گرفتن  دست  در 
مدیتیشن و یا گپ زدن با دوستان عوض کنید. 

در موقعیت های اضطراری از گوشی خود استفاده کنید و وقت خود . 4
را صرف خانواده و دوستان کنید  

غیر . 5 اجتماعی  رسانه  اپلیکیشن های 
ضروری را از روی گوشی خود پاک کنید. 

اگر به عارضه چک کردن مستمر گوشی . 6
مبتا هستید، بازه های زمانی چک کردن 
از  مثال  به طور  بیندازید.  تعویق  به  را 

15 دقیقه یکبار به یک ساعت 
یکبار و بیشتر، زمان بررسی را 

انتقال دهید. 
مدیریت زمان و داشتن برنامه . 7

منظم
انگشتان. ۸
روی . ۹ پیاده  و  کردن  ورزش 

روزانه
تقویت خودکنترلی. 10
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اکثر ما به شیوه های مختلف از داروهای روان گردان استفاده میکنیم. ممکن است روز خود را با یک فنجان قهوه یا چای 
آغاز کنیم ) که حاوی محرک مایم کافئین هستند( و با یک فنجان دیگر هنگام شب به آخر برسانیم. یا ممکن است سیگار 
بکشیم یا از داروهای غیر مجاز استفاده کنیم. این بحث روی اجتناب کردن از داروهایی که صدمه می زنند، از جمله توتون 

و داروهای غیر مجاز دیگری مثل ماری جوآنا، الکل و... تمرکز دارد.

 روان شناسان شناختیـ  رفتاری خاطرنشان می سازند که برای تغییر دادن الگوهای سوء مصرف مواد، باید آگاهی خود را از 
آنچه که در مورد رفتارمان به خودمان می گوییم، یا دیگران می گویند، باال ببریم. برای مثال اگر می خواهید سیگار کشیدن 
را ترک کنید، چـرا بـه دوستان یا خانواده خود نگویید که قرار است سیگار را ترک کنید؟ با متعهد کردن علنی خود به انجام 
این کار، تصمیم خود را تقویت می کنید. در ضمن تاریخی را برای ترک کردن تعیین کنید، احتماالً تاریخی که در تعطیات 
یا دور از موقعیت هایی باشید که معموالً در آنها سیگار میکشید. و سعی کنید مقدار سیگار خود یا هر ماده مخدری که 
مصرف می کنید را از قبل از تاریخ موعود کاهش دهید تا به خودتان ثابت کنید که می توانید با چند سیگار کمتر هم سر 

کنید ) و در نهایت بدون سیگار (. 

وقتی که احساس میکنید میل به سیگار کشیدن دارید، می توانید حرف هایی را برای گفتن به خودتان برنامه ریزی کنید: 
قوی تر خواهی شد، فارغ از ترس سرطان، آماده برای دو ماراتون و غیره. بعد از اینکه سیگار را ترک کردید، می توانید بارها 

به خود یادآور شوید که چند روز اول سخت تر هستند. بعد از آن، نشانه های ترک به طور چشمگیری ضعیف می شوند. 

همه ما هر از گاهی احساس افسردگی، عصبانیت، یا کسالت میکنیم. اما آیا برای برطرف کردن حاالت خودمان به داروهای 
مخدر روی می آوریم یا گزینه های سالم تری را جستجو می کنیم گزینه های بدون ضررهای جبران ناپذیر؟ اگر به نظرتان 

می رسد که داروهای مخدر تنها پاسخ هستند، شاید. بهتر باشد که دوباره فکر کنید.

علی میرزایی

یا  « عصبی  میکنید  احساس  اگر 
یا  آرمیدگی  هستید،  مضطرب 
گوش  یا  کردن،  ورزش  مراقبه، 
را  بخش  آرام  موسیقی  به  دادن 

امتحان کنید. 

میکنید،  « کسالت  احساس  اگر 
کنید.  پیدا  را  جدیدی  فعالیت 
یک برنامه ورزشی را شروع کنید 
یک سرگرمی برای خود دست و پا 

کنید. 

عصبانی  « میکنید  احساس  اگر 
را  خود  احساسات  هستید، 
را  خود  خشم  یا  کنید  یادداشت 
هدایت  سازنده  فعالیت های  به 

کنید. 

اگر احساس بی ارزشی، ناامیدی،  «
یک  از  می کنید،  افسردگی  یا 
روی  بخواهید.  کمک  دوست 
نه  خود،  موفقیتهای  و  توانایی ها 
روی کاستی های خود تمرکز کنید. 
اگر این کار فایده ای نداشت، به 
مرکز مشاوره معتبر مراجعه کنید. 
افسردگی  نوعی  به  است  ممکن 

قابل درمان مبتا باشید. 

اگر احساس میکنید دوستان شما  «
برای مصرف کردن داروهای مخدر 
داده اند  قرار  فشار  تحت  را  شما 

مؤدبانه اما قاطعانه بگویید نه.

نیاز  «  اگر برای گفتن نه به کمک 
دارید، کتاب خودیاری درباره جرأت 
در  حتی  بخوانید   کردن  پیدا 
پیدا  تازه  دوستان  لزوم،  صورت 

کنید. 

هشیاری  « اعماق  می خواهید  اگر 
خود را کاوش کنید، مراقبه یا یوگا 

را امتحان کنید. 

اگر می خواهید بینش های تازه ای  «
کسب  انسان  شـرایـط  مورد  در 
کارگاه هایی  یا  کاس ها  در  کنید، 
الهیات  یا  فلسفه  با  رابطه  در 
سخنرانی های  در  کنید.  شرکت 
یابید.  حضور  برجسته  متفکران 
به  بخوانید  را  ادبیات  بزرگ  آثار 
مکان های فرهنگی – هنری بروید. 
اجازه  کنید.  دیدن  موزه  یک  از 
دهید ذهن شما با ذهنهای بزرگ 
پیوند  حال  و  گذشته  برجسته  و 

برقرار کند. 

اگر به دنبال معنی شخصی عمیق  «
بیشتر  هستید،  زندگی  در  تر 
در  معنوی شوید.  فعالیت  درگیر 
خیریه  سازمانهای  با  بیمارستانها 
داوطلب کار شوید. به جنبشی که 
به آن اعتقاد دارید ملحق شوید. 
یا در صدد مشاوره شخصی برآیید 
ارتباط  خویش  درونی  خود  با  تا 
برقرار کنید. ) آنجا آدم مهمی قرار 

دارد. او را بشناسید (. 

قطعا این راهکار ها روش هایی سالم تر 
برای کمک به ما هستند. شاید گاهی 
به  مسئله  یک  از  شدن  فارغ  سرعت 
کمک راهکار های غلط )مواد اعتیاد آور، 
الکل و...( سریع تر از از روش هایی که 
باال گفتیم باشد اما بعد از اعتیاد ما 
ضرر های  نادرست  هاي  روش  این  به 
شاهد  را  ناپذیری  جبران  بسیار 
هستیم که با توجه به این آسیب ها 
حتی این روش ها ارزش امتحان کردن 

را هم ندارند. 

 موارد زیر گزینه های بدون داروی مخدر هستند که می توانیم آنها را برای کمک به خودمان در نظر بگیریم: 

ر  م ت ایفتن زگینه های اسل

خش هب اجی مواد زاین ب














