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5 گامی پیشگیرانه در محیط کار

مقدمه 
وقتــی کســی تصمیــم می گیــرد بــرای اولیــن بــار یــک مــاده را امتحــان کنــد، 
بطور معمــول داوطلبانــه ایــن کار را انجــام می دهــد. البتــه ممکن اســت خودش 
ــرای  ــودش را ب ــارت خ ــن عب ــا ای ــد و ب ــه او بده ــرات را ب ــن ج ــتش ای ــا دوس ی
ــار ببیــن  مصــرف قانــع کنــد که«امتحانــش ضــرر نــدارد، فقــط همیــن یــک ب
چطــوره«. شــاید هــم بخواهــد احســاس متفاوتــی را تجربه کنــد یا مشــکالتش 

ــد. ــوش نمای را فرام
بســیاری از مــردم متوجــه نمی شــوند کــه چــرا و چگونــه بعضی هــا مــواد مصرف 
می کننــد؟ بــه همیــن خاطر بــه اشــتباه فرض شــده اســت کــه مصــرف کنندگان 
ــه ســادگی  ــا اینکــه می تواننــد ب مــواد فاقــد اصــول اخالقــی و اراده هســتند و ی
مــواد را تــرک کننــد و تغییــر رفتــار دهنــد. در واقــع، اعتیــاد بیمــاری پیچیــده ای 
ــه داشــتن اراده قــوی و نیــت خــوب نیســت.  اســت و درمــان آن فقــط منــوط ب
ــه  ــار در ادام ــذارد و موجــب اجب ــر می گ ــز اث ــرد مغ ــر عملک ــواد ب ــت، م در حقیق
مصــرف می شــود؛ بنابرایــن تــرک مــاده بســیار مشــکل خواهــد شــد، حتــی اگر 

خــود فــرد هــم بخواهــد. 
مصرف مــواد هــم بــرای فــرد و هــم جامعــه دارای پیامدهــای منفی اســت، مثل 

فروپاشــی خانواده، از دســت دادن شــغل، شکســت تحصیلی، خشــونت خانگی.
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اعتیادچیست؟
اعتیــاد یــک بیمــاری عودکننــده و مزمــن مغــزی اســت کــه وجــه مشــخصه اش 
ــر آن  ــای مض ــود پیامده ــا وج ــواد ب ــاری م ــت وجوی اجب ــرف و جس ــه مص ادام
ــز  ــرات مغ ــن تغیی ــد. ای ــر می ده ــز را تغیی ــاد ســاختار و عملکــرد مغ اســت. اعتی
می توانــد طوالنــی مــدت باشــد و بــه رفتارهــای مضــر در افــرادی کــه مصــرف 
مــواد دارنــد منجر شــود. اعتیــاد یــک بیماری اســت، زیــرا مــواد مصرفی ســاختار 
و عملکــرد مغــز را تغییــر می دهــد. ایــن درســت اســت کــه اغلــب مــردم بــرای 
اولیــن بــار مــواد را داوطلبانــه مصــرف می کننــد، ولــی بــا گذشــت زمــان مصرف 
مــواد می توانــد موجــب تغییــر در ســاختار و عملکــرد مغــز شــود و ســالمت کلیــه 

ارگا ن هــای بــدن تحــت تاثیــر ایــن تغییــرات مختــل خواهــد شــد.    
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مراحل وابسته شدن به مواد اعتیادآور
آیــا اعتیــاد بــه یکبــاره بــه وجــود می آیــد یــا الزم اســت مراحلــی طــی شــود تــا 
یــک فــرد معتــاد شــود؟ کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه بــه طــور معمــول یــک 
حرکــت تدریجــی در رفتارهــای مرتبــط بــا مصــرف مــواد و الــکل وجــود داشــته 
ــه  ــوان نتیج ــا نمی ت ــد. ام ــت می کن ــدن حرک ــر ش ــمت بدت ــه س ــد ب ــه از ب ک
گرفــت کــه اگــر کســی بــه طــور آزمایشــی مــواد مصــرف کنــد حتمــا بــه تدریج 
ــن  ــه اگــر یــک نوجــوان در اولی ــرای نمون ــر خواهــد رســید، ب ــت بدت ــه وضعی ب

رفتــار اشــتباهش مانند ســیگار کشــیدن ا ز جانــب والدینــش و یا 
دیگران آگاه شــود که در حــال انجام یک 
کار خطاســت، چرخــه خطرنــاک مصرف 

ــه رفتارهای  مواد شکســته خواهد شــد. البت
ــه او و  ــای ماهران ــوان، دروغ ه ــوز نوج مرم

انــکار والدیــن( در خانــواده مــا کســی دچــار مشــکل 
ــکل را  ــایی مش ــد شناس ــد )می توان ــد ش ــواد نخواه م

ــا آنچــه ضــروری اســت،  ــد. ام ــر بیاندازن ــه تاخی ب
هشــیاری والدیــن، دوســتان، اطرافیان و خــود فرد 

اســت کــه بــا شــناخت ویژگی هــای هــر مرحله 
ــای  ــع حرکت ه ــد مان ــای آن؛ می توانن و خطره

بعــدی در چرخــه اعتیــاد شــوند.
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مراحلمصرفموادشامل:
مصرف آزمایشی

مصرف منظم
مصرف مخاطره آمیز

وابستگی و اعتیاد می شود.
با قــرار گرفتــن در هرکــدام از مراحــل فــوق، این امــکان وجــود دارد کــه در صورت 
تمایل فــرد، به کمــک او شــتافت تــا از انتقــال به مرحلــه بعــدی پیشــگیری نماید.

 مرحله اول: مصرف آزمایشی یا گاه به گاه - ورود به مواد دروازه ای  
در این مرحلـه فرد داوطلبانـه از یک ماده اسـتفاده می کند. اقـدام به مصرف 

آزمایشـی می تواند طی یـک اتفاق سـاده رخ بدهد. 
بـرای مثال، حضـور در یـک جمع دوسـتانه یـا کنجکاوی 
بـرای امتحـان یک چیـز جدیـد و یا کسـب لـذت می تواند 

دلیلـی بـرای ورود بـه این موضوع باشـد.
یـا می تواند در یک مقطـع زمانی خـاص در زندگی فـرد اتفاق بیفتـد و مصرف 
مواد، بـه صـورت توجیهی بـرای التیـام درد یا انـدوه یا حتـی مواجه شـدن با 
یک مشـکل فکری یـا اجتماعـی عنـوان شـود. در غالب مـوارد، افـراد برای 
پاک کردن مشـکل خود اولیـن مصرف مـواد را تجربه می کننـد. در نوجوانان 
بیشـتر در زمان تعـارف دوسـتان یا فشـار گروه همسـان انجـام می گیـرد. یک 
فرد مسـن تر ممکن اسـت مصـرف مـواد را برای کنـار آمـدن با افسـردگی پس 
از فوت همسـر بدانـد، اما یک نوجوان ممکن اسـت خشـم ناشـی از طـالق پدر و 
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مادر را دلیلی برای شـروع به کشـیدن سـیگار، ماری جوانا یا هر مـاده دیگری عنوان 
کند. مصرف آزمایشـی مواد حتی ممکن اسـت با اسـتفاده از قرص های تجویز شـده 
توسـط پزشـک اتفاق بیفتد که اگر به یک مصرف بیش از حد برسـد، فرد وارد مرحله 

اسـتفاده منظم شـده است.

ویژگی های مرحله مصرف آزمایشی:
مصرف گاه به گاه، پراکنده، اغلب ناخواسـته و بـدون برنامه در تعطیـالت آخر هفته، 
مهمانی های بدون نظارت؛ مصرف ناگهانی توسط فشار دوسـتان، برای کنجکاوی، 
هیجان جویـی، تمایل بـه دیدن و احسـاس بالغ شـدن؛ در ایـن مرحله معمـوال مواد 
دروازه ای مصرف می شـود مثل سـیگار، الکل، مـاری جوانا، احتماال مواد استنشـاقی 
تجربـه لـذت بـردن از مـواد راحت تر ایجـاد می شـود، چـرا که هنـوز بـدن در مقابل 

میزان مـاده مصرفـی »تحمل« نشـان نمی دهد.

ویژگی های مرحله سوء مصرف مواد:
توجه فرد متمرکز بر مواد است؛

تمایل به مصرف مواد خطرناک تر و یا ترکیبی از مواد دارد؛
پول بیشتری برای مصرف مواد هزینه می کند؛

سـرقت یا خریـد و فروش مـواد ممکن اسـت بـه بخشـی از رفتـار جسـتجوی مواد 
تبدیل شـود؛

افزایش انزوای اجتماعی و فاصله گرفتن با دوستانی که مواد مصرف نمی کنند؛
 مصرف مواد بیشتر در انزوا و نه در کنار دوستان مصرف کننده یا در مهمانی ها.
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توجـه: در ایـن مرحلـه مصرف کننـده حداقل بایـد یکی 
از ویژگـی های زیر را داشـته باشـد:

ادامـه دادن بـه مصـرف مـواد بـا وجـود مختـل شـدن 
فعالیت هـای اجتماعـی، شـغلی، تفریحـی، مثـل غیبت 
ازکار یـا نرسـیدن بـه مسـئولیت هـای شـغلی و مصـرف 
مـواد در موقعیت هـای خطرنـاك مثـل رانندگی یـا کار با 
وز مکـرر یا افزایش تخلفـات قانونی  وسـایل مکانیکی؛ بر
مثل جلب شـدن به کالنتـری به دلیـل مشـاجره و دعوا با 
دیگـران؛ ادامه دادن بـه مصرف مـواد با وجود مشـکالت 

با دیگـران مثـل درگیری بـا همسـر یـا اطرافیان.
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مرحله چهار: وابستگی - غرق شدن در اعتیاد
ویژگی های این مرحله:

ــه طــور  ــن سرمســتی و نشــئگی ب ــرد، ای ــه ســر می ب ــال نشــئگی ب ــم در ح دائ
معمــول در او وجــود دارد حتــی در محیــط آموزشــی یــا در محــل کار ( اگــر حتــی 
رســیدن بــه آن برایــش زحمــت داشــته باشــد)؛ بدتــر شــدن ظاهــر فیزیکــی با از 
دســت دادن قابــل توجــه وزن، بــروز عفونــت در بــدن و بــه طــور کلــی مراقبــت 
از خــود؛ حتمــال اســتفاده از روش هــای خطرنــاک مصــرف مــواد ماننــد تزریــق 

ــد؛ ــش می یاب افزای
داشتن روابط جنسی گاه به گاه؛

ــایر  ــواد و س ــروش م ــد و ف ــرقت، خری ــدن در س ــر ش ــاد در گی ــال زی ــه احتم ب
فعالیت هــای جنایــی؛

افزایش احساس گناه، نفرت و افکار خودکشی.
توجه: فرد وابسته به مواد حداقل دارای سه نشانه ا ز ویژگی هاي زیر است:

ــراي  ایجــاد »تحمــل«: یعنــي افزایــش تدریجــي مقــدار مــاده مصرفــي الزم ب
ــیدن رس

به حالت هاي رواني و جسماني که مصرف آن ماده ایجاد مي کند؛
ــه  ــاده ب ــدم مصــرف م ــرد وابســته در صــورت ع ــي ف ــرک: یعن ــم ت ــروز عالئ ب
عــوارض ناراحــت کننــده جســمي و روانــي از قبیــل بیخوابــي، درد بدن، اســهال 

و بیقــراري دچــار مــي شــود؛
ــه آداب و  ــج نســبت ب ــه تدری ــه مســئولیت ها و وظایــف: بیمــار ب ــي توجهــي ب ب
مســئولیت هــاي خانوادگــي و اجتماعي خــود بي تفــاوت مي شــود مثــل غیبت از 
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کار و بــي توجهــي بــه خانواده؛تمایــل بــه قطع مصــرف: فرد 
وابســته گاهــي بــه تــرک مــاده تمایــل پیــدا می کنــد، 

امــا نمــي توانــد آنــرا تــرک کند؛
تداوم مصرف ماده علي رغم آگاهي ا ز عوارض آن؛

صــرف وقــت و هزینــه بــراي تهیــه مــواد: یعنــي بیمــار به 
هــر طریقــي وقــت و ســرمایه هــاي خــود و خانــواده را بــراي 

ــد. ــه می کن ــه مــواد هزین تهی
           

آیا مواد اعتیادآور با هم فرق می کنند؟
برای آشــنایی بیشــتر با مــواد اعتیــادآور بهتــر اســت اول بدانیــد کــه متخصصان 
ایــن مــواد را چگونــه دســته بنــدي  مــي کننــد. همــان طــور کــه در ایــن دســته 
ــوارض  ــرات و ع ــا اث ــتند و بعضي ه ــدر نیس ــواد، مخ ــه م ــد، هم ــدي می بینی بن

ــد. دیگــري دارن
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انواع نام ماده
الکل: شراب، آبجو، مشروبات الکلی قوی

نیکوتین ها: سیگار، سیگار برگ، پیپ، تنباکوي جویدني، انفیه
کانابیس: حشیش، بنگ، ماری جوآنا، علف، گراس، گل

مخدرها )مــواد افیوني(:کدئین، هروئین، مرفین، تریاک، شــیره، ســوخته، 
بوپرنورفیــن، متادون، پتیدیــن، ترامادول

قرص هـاي خـواب آور شـامل گـروه بنـزو دیازپین هـا ماننـد دیازپـام، اکسـازپام، 
کلرودیازپوکسـاید، لورازپـام، 

داروهای آرامبخش: باربیتورات ها مانند فنوباربیتال
توهم زاها: ال- اس- دي، مسکالین، فن س کیلیدین، اسید ؛ قارچ جادویی

محرک ها: آمفتامین، متاآمفتامین، ( شیشه یا کریستال )، کوکائین، قرص اکستازي
ــواع اســپري ها،  ــدک، ان ــر، گاز فن ــن، ات ــواع چســب، بنزی استنشــاقی هــا: ان

برخــي رنگ هــا، الک
استروئید ها: قرص های استروئید آنابولیک
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الکل
مصـرف الـکل می تواند بـه مغـز و دیگر اعضـاء بـدن آسـیب برسـاند. بخش هایی 
از مغـز که بیشـتر در معرض آسـیب مربوط بـه مصرف الـکل هسـتند در کورتکس 
مغزی یا قشـر مخ (تا حد زیـادی مسـئول عملکرد های پیچیـده تر مغـزی، از جمله 
حل مسـئله و تصمیم گیـری)، هیپوکامـپ (برای حافظـه و یادگیری مهم اسـت) و 

مخچـه( مهم بـرای هماهنگـی حرکتی قـرار دارند.

نیکوتین ها
نیکوتین یک محرک اعتیادآور موجود در سـیگار و سایر اشکال تنباکو 
اسـت. دود توتون و تنباکـو خطر ابتال به سـرطان، اختـالالت در ریه و 
بیماری هـای قلبی عروقی را افزایـش می دهد. میزان مـرگ و میر مرتبط 

با اعتیاد به دخانیات سرسـام آور است. در قرن بیستم، 
مصرف تنباکو جان 100 میلیون نفر را گرفته اسـت 

و اگر روند فعلی سـیگار کشـیدن ادامـه پیدا کند، 
پیش بینی می شـود تلفات جمعی در این قرن 

تا به یـک بیلیون نفر برسـد.
     

کانابیس ها
حشـیش و ماری جوآنا )ماری جوانا در فرهنگ رایج به علف و گل معروف است( مواد 
غیر قانونی هسـتند که اغلب مورد مصرف قرار میگیرند و موجب وابسـتگی جسمی 
و روانی و هم چنین احسـاس نیاز شـدید برای مصرف می شـوند، مصـرف این ماده 
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منجر به اختالل در حافظه کوتاه مـدت و یادگیری، توانایی تمرکـز و توجه و تعادل، 
می شـود. فرد مصـرف کننـده کانابیس ها بـا افزایش ضربـان قلب روبرو می شـود. 
مصرف گل یا حشـیش به ریه ها آسـیب می رسـاند و خطر ابتال به روان پریشـی در 
کسـانی که زمینه آسـیب پذیری دارنـد را افزایش مي دهـد. ترک این گـروه از مواد 

موجب تحرکي پذیري بي قـراري و اضطراب، اختالل 
خواب و بي اشـتهایي، تعریق و لرزش، اسهال، 
تهـوع و اسـتفراغ و دردهاي 

عضالني می شـود.
     

مخدرها
ریشـه مواد مخـدر از گیاه خشـخاش اسـت، تریـاک، شـیره ، هروئیـن و مرفین در 

گروه مـواد مخـدر قـرار دارنـد. مخدرها تغییـرات رفتـاري یـا رواني( 
ابتدا سرخوشـي و سـپس بي تفاوتـي، کج خلقي و پرخاشـگري، 
بي قراري یا کنـدي وا ختالل قضاوت) ایجـاد می کنند، تنفس 
را کند کرده و بخصوص اگر به روش تزریقی مصرف شود خطر 

بیماری هـای عفونـی را افزایـش می دهد. تـرک آنها 
موجـب بي قـراري، تحریـک پذیري، افسـردگی و    
بي خوابـي، دردهـای عضالنـی و تمایل شـدید به 

مصـرف مجدد می گـردد.
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داروهای آرام بخش یا مسکن ها
داروهای آرام بخش در پزشـکي، براي رفـع اضطراب، ایجاد حالت تسـکین و خواب 
بـه کار مي روند و بـه همین دلیل بعضی هـا فکرمی کننـد این داروها، حتـی اگر غیر 

قانونی باشـند، مضر نیستند.
داروهای آرام بخش به دو گروه عمده تقسیم مي شوند:

گروه اول یعني بنزودیازپین ها )مثل دیازپام، لورازپام، اکسـازپام( شـایع ترین 
داروهاي آرام بخشـي هسـتند که براي رفع اضطـراب و بي خوابي تجویز مي شـوند 
ایـن داروهـا معموال به شـکل قـرص یـا کپسـول هایي بـه رنگ هـا و انـدازه هاي 
مختلف و نیـز آمپول تهیه مي شـوند. معتادان ایـن داروها را معموال به شـیوه تزریق 

وریـدي و گاه خوراکي مصـرف می کنند.
گروه دوم باربیتورات ها هسـتند کـه با نام هـاي مختلف 
مانند فنوباربیتال، سکوباربیتال، پنتوباربیتال و از این قبیل 
عرضه مـي گردنـد و به اشـکال مختلف مثـل قرص ها 
وکپسـول هایي با انـدازه و رنگ هاي متفـاوت، آمپول، 
شـیاف و محلول یافت مي شـوند. این داروها از طریق 
خوراکي، مقعـدي و تزریق عضالني یـا وریدي 
قابل مصـرف هسـتند. معتـادان به ایـن داروها 
معموال“ از شـیوه تزریقـی یا خوراکی اسـتفاده می کننـد. افراط در 

مصرف ایـن داروها خطرنـاک و گاهـی منجر به مرگ می شـود.
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توهم زاها 
مواد توهم زا از خطرنـاک ترین مواد اعتیادآور بشـمار می آیند. یکی از مواد شـناخته 
شـده در این گروه ال- اس-دی نـام دارد که قوی تریـن مواد توهم زا می باشـد. اثر 
مهم مـواد توهـم زا، تغییـر در ادراک فرد مصـرف کننده بـوده و اثـرات آن به نوعی 
غیرقابـل پیـش بینی اسـت. مصـرف کننـدگان این مـاده ممکـن اسـت رنگ ها و 
تصاویر شـاد ببینند، صداهایی را بشـنوند و احساسـی داشـته باشـند کـه در واقعیت 

وجود ندارد. همچنین، ممکن اسـت تجارب و هیجانات آسـیب 
زایی پیدا کنندکـه چندین سـاعت با آن درگیر باشـند.

بعضی از آثـار کوتاه مدت مصـرف مواد توهم زا شـامل 
افزایش دمای بـدن، ضربان قلب، 
فشـار خون، تعریق، از دست دادن 

اشتها، بی خوابی، خشکی دهان، 
و رعشه و لرزش است.

محرک ها
قوی تریـن ماده محـرک ماده ای بـه نام کوکائین اسـت امـا مصـرف آمفتامین ها به 
عنوان یکـی ا ز مواد محرک خطرناک شـیوع بیشـتری دارد. آمفتامین، یکـی از مواد 
محرک قدرتمند است که می تواند با احساس شـادی و سرخوشی و هوشیاری همراه 
باشـد. اثرات مصرف آمفتامین به ویژه طوالنی مدت و برای مغز بسـیار مضر اسـت. 
مصـرف آمفتامین ها باعث بـاال رفتن درجه حـرارت بدن و در نتیجه بروز مشـکالت 
جدی قلبی و تشـنج می شـوند. اِکس یا اِکسـتازی اولین و مهمترین ماده ایسـت که 
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از آمفتامین ها به دسـت آمد و در یک مقطع زمانی، در سـطحی وسـیع مورد اسـتفاده 
قرار گرفت.اکسـتازی را بـه عنوان مـاده انـرژی زا در مهمانی هـا اسـتفاده می کنند و 
مصرف کننـدگان آن می تواننـد سـاعت ها بدون اسـتراحت بیـدار بماننـد. از اِکس به 
عنوان قرص شـادی اسـتفاده می کنند درحالی که این ماده هیچگونه انرژی و شادی 
ندارد و از انرژی و شادی ذخیره شـده در بدن استفاده می کند و بعد از اتمام آن، مصرف 
کننده به شـدت احسـاس خسـتگی می کند و همین مسـئله موجب می شـود که فرد 
به دنبال مصـرف مجدد تـالش کند.اِکس تغییـر دهنده قـوای مغزی اسـت و درجه 
حرارت بـدن، ضربان قلب، فشـار خون و فشـار دیواره قلـب را افزایـش می دهد و نیز 
ممکن است مسموم کننده سـلول های عصبی شود. شیشه یا کریسـتال ماده محرک 
دیگری اسـت که اخیراً توسـط جوانان مـورد مصرف قـرار می گیرد. این مـاده از نظر 
شـیمیایی، از گروه آمفتامین ها می باشـد که به نام متامفتامین شـناخته می شـود.این 
ماده کامال شـیمیایی بوده و به صورت پودر کریسـتالی سـفید، بی بو با مزه َگس است 
که بـه آسـانی در آب، نوشـابه یا الکل حل می شـود. شـکل ظاهـری این ماده شـبیه 
شیشـه ُخرد شـده، یا تکه های ریز یخ و یا خرده هـای ریز نبات اسـت. کوکایین یکی 
ا ز قدرتمندتریـن مواد محرک می باشـد کـه به علت اثـر کوتاه مـدت؛ مصرف کننده 
مجبور می شـود چند بـار در یـک روز مصرف کنـد. اسـتفاده ا ز کوکائیـن می تواند به 
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عواقب شـدید پزشـکی مربوط به قلب و تنفـس، اعصاب و سیسـتم گـوارش منجر 
شـود. از عوارض آمفتامین ها می توان، بروز اختالل رواني بسـیار شـدید )توهم، عدم 
تشخیص موقعیت و ...(، ضایعات پوستي مزمن، باال رفتن فشار خون و سکته مغزي، 
 بهم خوردن ریتم قلب و سـکته قلبي، تشـنج و احتمال حالت اغماء و مرگ را نام برد.             

مواد استنشاقی
مواد استنشـاقی مـواد فراری هسـتند کـه در بسـیاری از محصـوالت خانگی یافت 

می شـود، از قبیل پاک کننده اجـاق گاز، بنزین، رنگ های اسـپری، که بر 
مغز اثـر می گذارند. این گـروه مواد اعتیـادآور اولین موادی هسـتند که 

غالبا توسط کودکان و نوجوانان مصرف شـده است. مواد استنشاقی 
بسـیار سـمی هسـتند و به قلب، کلیه هـا، ریه هـا و مغـز صدمه مي 
زننـد. حتی یک فـرد سـالم می تواند بـا یک بـار استنشـاق ممتد به 
مدت چنـد دقیقـه دچار نارسـایی قلبـی و حتی مرگ شـود. مصرف 
این ماده به دلیل سـهولت دسترسـی مخوصـا در میـان نوجوانان و 

افراد طبقـه پایین اجتماع شـایع تر اسـت . 

استروئید ها
اسـتروئیدها که می توانند درشرایط پزشکی خاص تجویز شـوند، برای افزایش توده 
عضالنی و بهبود عملکرد ورزشـی و یا ظاهر فیزیکی مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 
اسـتروئیدهای آنابولیک از انـواع یک هورمـون به نام تستوسـترون هسـتند که در 

بدن همه وجـود دارد.
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قوی شدن از بیرون و ضعیف شدن از درون :
در حالـی کـه اسـتروئیدهای آنابولیک 
باعث می شـوند فـردی ا ز نظرظاهری 
قوی تر بـه نظر برسـد امـا ا ز درون او را 
ضعیـف و ضعیـف تـر می کنـد. عواقب 
جدی مصرف آن می توانـد موجب آکنه 

شـدید، بیماری هـای قلبی، تضعیف سیسـتم ایمنـی بدن و نیـروی دفاعـی در برابر 
بیماری هـا، صدمه دیدن کبد یا سـرطان در افراد جوان، توقف رشـد اسـتخوان ها در 
نوجوانان هم چنین سـکته مغزی، بیماری های عفونی، افسـردگی و خودکشی شود.
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تعریفپیشگیری:
هدف پیشگیری ازاعتیاد نه تنها جلوگیری از اولین مصرف مواد بلکه به تعویق انداختن 
اولین مصرف است. پیشگیری از اعتیاد همچنین کاهش تشدید مصرف مواد و جلوگیری 

از مصرف منظم را دربر می گیرد.

االکلنگفاکتورهایمحافظتکنندهوخطرساز
عوامل فردی

صفات شخصیتي: عدم پذیرش ارزش هاي سنتي و رایج، صفات ضد اجتماعي، پرخاشگري 
شدید، احساس فقدان کنترل بر زندگي خود، اعتماد به نفس پایین، فقدان مهارت مقاومت 

در برابر پیشنهادات خالف دیگران، فقدان مهارت هاي اجتماعي و انطباقي. 
اختالالت روان مانند افسردگي 

نگرش مثبت به مواد
عدم تعلق و پیوستگی به باورهای معنوی 

عوامل بین فردی 
عدم وجود پیوند عمیق با خانواده 

عدم وضع قوانین در خانه 
 عدم وجود آگاهی در مورد مواد و راههای ابتالء به آن 

نگرش مثبت به مواد در خانواده و دوستان
عدم تعلق به محیط کار یا آموزشی
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محیط کار 
کار سنگین و زمان بندی برای تحویل کار 

عدم توان مدیریت زمان                
تضاد در محیط کار 

به رسمیت شناخته نشدن و نادیده گرفته شدن 
مشکالت اجرایی 

ساعات طوالنی کار 
فشارهای زندگی شخصی 

تعلیم ناکافی             
عدم امنیت شغلی 

تغییر سازمانی 
مشکالت محیطی 

روابط کاری غیر حمایتی

عوامل اجتماعی 
کمبود فعالیت هاي جایگزین )فرهنگي، ورزشي و تفریحي(

کمبود امکانات حمایتي، مشاوره اي و درماني
توسعة صنعتي، محرومیت اقتصادي، اجتماعي

نا امیدی اجتماعی
محیط اجتماعی افسرده و رواج گفتمان خصمانه و منفی در افراد جامعه
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تابآوری
تاب آوری چیست؟ توانایی برای بازگشت به حالت اولیه؛ االستیسیته .

آیا درهنگام طوفـان ، درختان را دیده ایـد، آنگاه که به خود می پیچند وخم می شـوند 
برف ها به روي شـاخه هایشـان سـنگینی می کند تـا بدانجا که شـاخه هایشـان در 
مقابل زمین سـر تعظیم فرودمی آورنـد اما به ندرت می شـکنند و به محض فروکش 

کردن طوفان و آب شـدن برف ها بتدریج اسـتوارتر از گذشـته بر می خیزند.
آیا فـردي را سـراغ دارید کـه با وجود رشـد در یـک محیط نـه چندان مناسـب مثال 
در خانواده هاي آشـفته، مدارس شـلوغ و کـم امکانـات، جوامعی با میـزان بی کاري 
باال و فرصت هاي شـغلی اندک و...  به موفقیـت هاي بزرگی در زندگی خود دسـت 
یافته باشـد؟ یا برعکـس، افرادي کـه با وجـود در اختیار داشـتن امکانات مناسـب و 
برخـورداري از شـرایط ایـده آل، موفقیت هـاي کمـی را در زندگی تجربـه کرده اند؟ 
احتمـاال تا به حـال این سـؤال به ذهنتان رسـیده که چـرا برخی افـراد در برخـورد با 
عوامل استرس زا انعطاف پذیري خاصی دارند و خم به ابرو نمی آورند ولی بعضی هاي 
دیگر بـراي مقابله با چنیـن عواملی مشـکل دارند؟ و ایـن که ویژگی هـاي این افراد 

آموختنی اسـت یـا ارثی؟
تاب آوري در مورد کسـانی بـه کار مـی رود که در معـرض خطر قـرار می گیرند ولی 
دچار اختالل نمی شـوند. از این رو شـاید بتـوان نتیجه گیري کرد که مواجه شـدن با 

خطر شـرط الزم براي آسـیب پذیري اسـت، اما شـرط کافی نیست.
تاب آوري ظرفیتی براي مقاومت در برابر اسـترس و فاجعه است. تاب آوري به عنوان 
قدرت یا توانایی برگشـتن بـه زندگی اولیه و شـروع وضعیت جدیـد از طریق کاهش 

فشـار عصبی یا تحریف آن و جایگزینی نشـاط تعریف   می گردد.
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عناصر تاب آوری
مواجهه با عوامل خطرساز و استرس زا

عملکرد صحیح به همراه توانایی و انعطاف پذیری موفق

عواملی که به انعطاف پذیري کمک میکند عبارتند از:
- روابط نزدیک با خانواده و دوستان

- نظر مثبت از خود و اعتماد به توانایی ها و نقاط قوت خود
- توانایی مدیریت هیجانات قوي و تکانشی

- مهارت هاي حل مسئله و ارتباط خوب
- توانایی کمک یابی و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل

-خود را به عنوان یک انسان منعطف دیدن نه به عنوان یک قربانی
- مقابله با اسـترس از راه سـالم و اجتناب از راهبردهاي مقابله اي مضـر مانند اعتیاد 

به مصـرف مواد
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مهارتهاوتابآوری
اگرانسان ها به سپرهای محافظتی مجهز شوند، می توانند با دستیابی 
به توانایی ها و قابلیت های فردی و اجتماعی کیفیت زندگی شان را 

ارتقا داده، در برابر آسیب های متعدد محافظت شوند و به اهداف خود برسند. 
در این جا به برخی از سپرهای مهمی که نقشی قوی در حفاظت انسان دارند، 

اشاره می کنیم :
افرادی که به خودشناسی می رسند، به این معنی که می توانند شناخت 

واقعی از ویژگی های مثبت و منفی خود به دست آورند، به 
مهارت خودآگاهی مجهز هستند. 

افرادی که بهترین واکنش هیجانی را در مقابله با رویدادهای 
زندگی به کار می گیرند، به مهارت مقابله با هیجاناتی مانند خشم ، استرس و ... مجهز هستند.
افرادی که در مقابل خود و دیگران مسئولیت پذیر هستند، به مهارت مسئولیت پذیری 

مجهز هستند. 
افرادی که یاد می گیرند با حفظ احترام به درخواست های دیگران )که مورد رضایتشان 

نیست( نه بگویند، به مهارت نه گفتن مجهز هستند .
افرادی که یاد می گیرند مسائل را به بهترین شیوه حل کنند. به مهارت حل مساله مجهز هستند.

افرادی که قادرند بهترین تصمیم را در دوره های زندگی بگیرند، به مهارت تصمیم گیری 
مجهز هستند. 

افرادی که قادرند با دیگران ارتباط موثر برقرار کنند، به مهارت ارتباط موثر مجهز هستند.
افرادی که قادرند با دیگران در مواقع الزم همدلی کنند، به مهارت همدلی مجهز هستند. 

آیا تا به حال از خود پرسیده اید من چه ویژگی های مثبت و چه ویژگی های منفی دارم؟
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اگر کسی از شما بپرسد چگونه انسانی هستید، چه پاسخی به او می دهید و به چه جنبه هایی 
از ویژگی های جسمی ، روانی و یا رفتاری خود اشاره می کنید؟ 

خودآگاهی و تاب آوری
تعاریف مختلف خودآگاهی: 

خودآگاهی: به معنی توانایی و ظرفیت فرد در شناخت خویشتن، و نیز شناسایی خواسته ها، 
نیازها و احساسات خویش است. فردی که به این مهارت مجهز است ، توانایی تشخیص 

موقعیت ها و شرایطی که برای وی پر فشار و استرس زا می باشد را خواهد داشت.
خودآگاهی، توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات منفی و مثبت و توانایی ها و ناتوانی های 
فردی ماست. این مهارت ، یکی از کلیدی ترین مهارت هایی است که هرفرد باید به آن 
مجهز شود. نکته مهم در یادگیری مهارت خودآگاهی این است که یاد بگیریم از نقاط قوت 

و توانایی های خود استفاده کرده و نقاط ضعف خود را بهبود بخشیم. 
خودآگاهی، شناخت افکار، ارزش ها و باورهای ما به شمار می آید. افکار ما، در واقع باعث 
شکل گیری باورهای درونی ما می شوند. در حقیقت، باورهای ما ، قالب ذهنی ما را تشکیل 

می دهد و ما بر اساس این چارچوب ، اطالعات دریافتی از 
محیط و انسان های اطراف خود را پردازش می کنیم و 
بر مبنای آن به دنیا و محیط پیرامون مان نگاه می کنیم.

خودآگاهی یعنی دانستن این که چه چیزی به ما انگیزه می دهد. 
خودآگاهی یعنی درک نیازها و خواسته های تان، شناخت نقاط 

ضعف  و قوت  هایتان و توانایی ارزیابی دقیق احساسات تان.
ناتوانی برخی افراد در رویارویی با مشکالت زندگی ، ریشه در عدم شناخت 
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از»خود« دارد. به عنوان مثال، ممکن است پاسخ به این سوال که »چه کسی هستم؟« برای 
برخی افراد دشوار باشد. اکثر ما فقط در مورد ویژگی های ظاهری خود از جمله سن، جنسیت 
، وضعیت شغلی و ..... اطالعات داریم، در حالی که از ویژگی های شخصیتی و رفتاری خود 

اطالعات مناسبی نداریم. 

مثال نمی دانیم که:
چه توانمندی ها و مهارت هایی در رشته های هنری ، ورزشی ، اجتماعی و غیره داریم؟

چه ویژگی های اخالفی منفی داریم که دیگران را آزرده می کند ؟ 
اولویت ها و اهداف مان در زندگی چیست ؟ 

چه چیزهایی ما را عصبانی می کند ؟ 
خود آگاهی نیز مانند سپری است که به ما کمک می کند تا دریابیم که آیا تحت تاثیر هیجان 
هستیم یا خیر؟ درست تصمیم می گیریم یا خیر و این مهارت در واقع پیش نیاز همه مهارت 
هاست و با داشتن خودآگاهی مهارت کنترل هیجان، مهارت ارتباط موثر ، قاطعیت، نه گفتن 

، حل مساله و ... نیز به دست می آید

اجزایخودآگاهی:
اجزاء و یا گام های مهارت خودآگاهی شامل این موارد است: 

توانائی شناخت نقاط قوت وضعف) توانمندی ها و محدودیت ها(: این که 
بدانیم چه ویژگی های مثبت و چه ویژگی های منفی در ما وجود دارد. 

توانائی شناخت حقوق ومسئولیت ها: از وظایفی که برعهده مان است آگاهی داشته 
باشیم و نقش های خود را در قالب پدر، مادر، معلم، فرزند و ... بدانیم. 
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توانائی شناخت ارزش ها و به کارگیری آن : ارزش های حاکم در محیط خود را 
بشناسیم و بر اساس آن عمل کنیم. 

توانائی شناخت احساسات، افکار، رفتار در موقعیت های مختلف: احساسات 
خود را شناسایی کنیم، بدانیم چه چیزهایی ما را خوشحال و چه چیزهایی ما را ناراحت می کند. 

وقتی به این شناخت برسیم مدیریت هیجان بهتری خواهیم داشت .
توانایی شناخت اهداف : بتوانیم اهداف مورد نظر خود را طبقه بندی کنیم و اولویت های 

خود را بر اساس اهداف کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت برنامه ریزی کنیم. 
توانائی شناخت باورها و اعتقادات: بدانیم به چه چیزهایی باور داریم و اعتقادات ما 
بر چه اساسی است گاهی برخی افراد هیچ شناختی از باورهای خود ندارند و در این خصوص 

فکر نکرده اند. 

آشنایی با پنجره جو- هری :
یکی از مباحث مهم در این مورد، مدل جو-هری ست )جو- هری نام دو روانشناس 
صاحب این ایده بود( الزم اسـت اشـاره مختصری به مدل داشته باشـیم. مدل جو-
هری، خودآگاهی را به چهار بخش ترسـیم می کند مثل یک خانه اسـت با 4 اتاق:
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پنجـره شـفاف ، جائـی اسـت کـه ویژگی هایـی را در شـما نشـان می دهـد که هم 
خودتان آن ها را می شناسـید و هـم دیگران از آن هـا مطلعند. هر چه میزان شـناخت 
ما از خودمان بیشـتر باشـد و دیگران را نسـبت به آن آگاه کنیم، عالوه بـر آرامش در 

آن، احسـاس بهتری هم خواهیم داشـت.
پنجره کور)مغفول( جائی اسـت که ویژگی هایی از شما را نشـان می دهد که دیگران 
می بینند، اما خودتان از آن ها غافل هسـتید. مثال من فردی بهانه گیر هسـتم، خودم 
شـاید متوجه این ویژگی نباشـم، اما دیگران کامال متوجه این مسـئله می شـوند. در 
واقـع ویژگی هایی اسـت که دیگـران  روابط شـان با مـا را بر اسـاس آن چـه در این 

پنجـره می بینند، تنظیـم می کنند.
پنجره پنهان، ویژگی هایی از شماسـت که خودتان از آن ها آگاه هسـتید، اما دیگران 
آن ویژگی ها را کشـف نکرده اند و از آن اطالعـی ندارند .مثال از چیـزی نفرت داریم 

که نمی خواهیم دیگـران بفهمند. 
پنجـره ناشـناخته ، ویژگی هایـی از شـما را نشـان می دهـد که نـه خودتان بـا آن ها 
آشـنا هسـتید و نه دیگران آن ها را کشـف کرده انـد؛ مثال هیـچ گاه دنبـال یادگیری 

مکانیکـی یـا موسـیقی نرفته ایـم و  نمی دانیم آیـا در آن موفق هسـتیم یـا خیر. 
در واقـع، افـراد موفق کسـانی هسـتند کـه بخـش آشکارشـان بزرگ تریـن پنجره 
زندگی شان است و سعی می کنند با حفظ قسـمت های پنهان، آن بخش را به حداقل 
برسـانند. برای این که به این سـطح از خودشناسـی برسـیم و بتوانیم فردی موفق  
باشـیم، باید با خودمان روراسـت باشـیم و تمام آن چه که از رفتارها و احساسـاتمان 
می دانیم را بنویسـیم. سـعی کنیم که از دوسـتان و اطرافیان مان بازخـورد بگیریم و 
یادمان باشـد که همین بازخوردهاسـت که می تواند ما را تبدیل به فـردی بهتر کند.
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مقاومت اجتماعی و تاب آوری
توانایی اجتماعی: داشتن گنجینه ای از مهارت های اجتماعی شامل مهارت های گفتگو، 
جرات ورزی و گوش دادن. تمایل به گوش دادن به دیگران و احترام به عواطف وعقاید 

دیگران در تعامالت اجتماعی بسیار مهم است .

مهارت جرأت ورزی و تاب آوری
به نظر شما به چه دلیل برای افراد سخت است که نه بگویند؟

تفاوت بین جرأت مند بودن و پرخاشگر بودن در چیست؟
به نظر شما چرا افرادی پرخاشکری می کنند؟

نتیجه پرخاشگر بودن چیست؟
به جراتمندی ابراز وجود هم می گویند. حتما شما تا به حال شنیده اید که مثال مادر به 
فرزندش می گوید »بچه جرات داشته باش » یا به کسی گفته می شود »در این جا باید 
قاطعانه تر یا جراتمندانه تر عمل می کردی«. اما دقیقا جراتمندی یا ابراز وجود چیست؟

جراتمندی یک روش ارتباطی است. جراتمندی موجب می شود که شما بتوانید احساسات، 
افکار، باورها و عقاید خود را به شیوه ای شفاف بیان کنید بدون اینکه حقوق دیگران را 

نقض نمایید.

حقـوق  بـه  احتـرام 
خـود؛  احساسـات  و 
نادیده گرفتن حقوق 
و احساسـات دیگران

نادیده گرفتن حقوق 
خـود،  احساسـات  و 
احتـرام بـه حقـوق و 
احساسـات دیگـران

احتـرام بـه حقـوق و 
و  خـود  احساسـات 

ن  ا یگـر د

مطیع جرات ورزپرخاشگر
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رابطه میان ارتقاء مهارت های شناختی و تاب آوری
خوشـبینی: داشـتن عقیده محکم که آینده بهتـر خواهد بود؛ داشـتن امیـد و هدف؛ 
اعتقاد بـه اینکه شـما می توانید کنترل زندگـی و آینده خود را برعهده داشـته باشـید 
فقر هدف: فقر هـدف را می توان بـا عناصر آن مانند نبـود معنی در زندگـی، ناامیدی 

و احسـاس عمیق بی مصرف بـودن تعریف کرد.
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ارتقا کیفیت زندگی و تاب آوری
 نظم: ترتیب در سازماندهی زندگی، داشـتن روال و حتی مراسم و مناسک که ایجاد 

کننده ساختار، ثبات و احسـاس امنیت در زندگی است 
 ابعاد مختلف زندگـی: زندگی انسـان در جنبه هـای مختلف معنا پیـدا می کند. یک 
زندگی متعادل بـا در نظر گرفتن ابعاد سـالمت ؛ ارتباط با دیگران؛ ارتبـاط با خداوند؛ 

تفریح و سـرگرمی ؛ ورزش ؛ کار و درآمد ، مشـارکت اجتماعی تعریف می شود.
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استرس
استرس چیست ؟                  

استرس یعنی دوباره سازگار شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید. هرجا که تغییری در 
زندگی روی دهد، فرد با یک استرس روبه رو شده است؛ زیرا شرایط زندگی تغییر کرده و 
فرد باید دوباره با شرایط و موقعیت جدید در زندگی خود سازگار شود و این سازگاری مجدد 
با شرایط جدید زندگی، به جسم و روان فرد فشار وارد می آورد .ویژگی مهم استرس، برهم 
زدن الگوی سازگاری است که می تواند در صورت بزرگی و استمرار، سالمت شخص را با 
تهدید روبرو کند.در زندگی، تغییرات زیادی ایجاد می شود. بسیاری از این تغییرات هنجار 
و عادی است و به دنبال رشد زندگی خانوادگی و مراحل آن ایجاد می شود، مانند به دنیا 
آمدن فرزند یا وجود فرزندان نوجوان در خانواده. به عالوه، تغییرات دیگری در زندگی به 
وقوع می پیوندد که با توجه به ماهیت زندگی خانوادگی طبیعی محسوب می شوند، مانند 
اختالف بین دو همسر یا اختالف بین فرزندان و والدین. برخی از تغییرات کوچک و جزیی 

هستند و سازگاری چندانی را طلب نمی کند، ولی برخی دیگر، تغییرات 
بزرگی را در زندگی به وجود می آورند و مستلزم تالش بیشتری 

برای سازگاری مجدد می باشند.
                     

اثرات استرس کدامند؟
استرس، دربعضی مواقع امنیت فرد را تهدید 

می کند، ولی در بعضی موارد موجب بقاء فرد 
می شود. در بعضی مواقع، میزانی از استرس موجب بهبود 

عملکرد فرد در حوزه های مختلف می گردد. رابطه استرس و 
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عملکرد مثل U برعکس است. وقتی فشار بسیار کمی برای انجام یک کار مهم وجود 
دارد، فرد انگیزه کمی برای توجه و تمرکز و صرف انرژی دارد، به ویژه وقتی که کارهای 
دیگر برای وی جذاب تر و فوری تر است. زمانی که میزان استرس خیلی باال برود سطح 

عملکرد فرد به شدت پایین می آید.

استرس های محیطی
صدا 
زمان 

عوامل انقطاع 
ارباب رجوع 

همکاران 
فضای محدود 

فن آوری
 کسانی که به خوبی اسـترس را مدیریت می کنند، زندگی بهتری دارند؛ ولی کسانی 
که روش های مدیریت اسـترس را نمی دانند، ممکن اسـت حتی در برابر فشـارهای 
کوچک زندگی نتواننـد مقاومت کننـد و به راحتـی از پـا درآیند. بـا یادگیری بعضی 
مهارت ها می توان هم از شـدت اسـترس کاسـت و هم از بـروز برخی احساسـات یا 

رفتارهای ناخوشـایند جلوگیری نمود.
افراد، به شـیوه های مختلـف در برابـر اسـترس واکنش نشـان می دهنـد. مدیریت 
اسـترس به معنی تالش هایی اسـت که فـرد برای کاهش اسـترس انجـام می دهد 
تا از ایـن طریق به وضعیت تعـادل یا آرامش برسـد. بـرای مثال یک نفر در شـرایط 
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اسـترس زا، بـرای آرام کـردن خـود از داروی آرا مبخـش یا مـواد اعتیادآور اسـتفاده  
می کند و فرد دیگر با ورزش کردن با اسـترس خود مقابله می کند.هـدف از مدیریت 
اسـترس، حذف کامل آن نیسـت. هـدف آن اسـت که اسـترس به حد بهینـه، یعنی 
حدی که الزمـه زندگی اسـت و موجب بهبود عملکرد می شـود، برسـد. بـه عالوه، 
هدف از مدیریت اسـترس، محدود کردن اثرات مضر آن و حفظ سـالمتی فرد است. 

برای دسـتیابی به این هدف بایسـتی با شـیوه های مدیریت اسـترس آشـنا شویم.

مقابله با استرس به روش هیجان مدار
در مقابلـه بـا اسـترس بـه روش هیجان مـدار، فـرد بـرای برطـرف کـردن تنش یا 
اضطراب تـالش نمیکند، بلکه سـعی می کند بـا آرام کردن خود از شـدت اسـترس 
بکاهد. بـرای ایجاد آرامـش و کاهش هیجان های منفی ناشـی از اسـترس، راه های 
مختلفی وجـود دارد. مقابله با اسـترس بـه روش هیجان مدار نیز به دو دسـته سـالم 

و ناسـالم تقسـیم می شوند.
در مقابله با اسـترس به روش هیجان مدار سالم، شدت اسـترس فرد کاهش می یابد 
و فـرد می توانـد آرام تر بـا محرک یـا شـرایط اسـترس زا روبرو شـود. مثـل عبادت 

کردن، موسـیقی گوش دادن، ورزش کـردن، درددل کردن با دوسـتان.
در مقابله با اسـترس به روش هیجان مدار ناسـالم، به طور موقت از شـدت اسـترس 
فرد کاسـته می شـود، اما اسـتفاده از آن مضراتی به همراه دارد مثل سـیگار کشیدن 

یا مصرف مـواد، بروز رفتارهای خشـم مثل شکسـتن اشـیا، داد زدن، لگد زدن.
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مقابله با استرس به روش مساله مدار )مهارت حل مساله(
در مقابله با استرس به روشن مساله مدار، فرد سعی می کند با انجام دادن یک عمل یا 

فعالیت، استرس را کاهش دهد.
در روش مساله مدار سالم، فرد به دنبال حل مسئله با روش منطقی است. مثل برنامه 
ریزی روزانه جهت برنامه روزمره. این کار از شدت استرس فرد می کاهد و احتمال 

موفقیت وی را افزایش می دهد.
بعضی از روش های مقابله با استرس مساله مدار سالم عبارتند از: استفاده از مهارت های 
حل مساله، فکر کردن منطقی در برابر موقعیت استرس زا، برنامه ریزی، مشورت با 

دیگران، تمرکز برای حل استرس و انجام ندادن کارهای غیرضروری.
در مقابله با استرس به روش مساله مدار ناسالم، فرد برای حل مشکل تالش می کند و 

اعمالی را انجام   می دهد، ولی راه حل های وی مناسب و منطقی نمی باشد.
برای مثال استفاده از مواد در زمان مواجهه با مشکالت خانوادگی یا انجام رفتارهای 

تکانشی و پرخاشگری در برابر محرک های استرس زا.
اگرچه عصبانیت جزئی از زندگی است، اما می تواند یک فرد را از مسیر زندگی سالم خارج 
کند و از رسیدن به اهدافش بازدارد. بدین جهت هر کسی باید راه های مناسب مدیریت 
خشم خود را یاد بگیرد و بیاموزد که از پرخاشگری پرهیز کند. افرادی که به طور مکرر 
عصبانی می شوند و نمی توانند عصبانیت خود را به روش مناسبی ابراز کنند، نارضایتی 

بیشتری از زندگی دارند و کیفیت زندگی آنها پایین تر است. 
آدم خشمگین پرقدرت و نیرومند است، ولی اگر نتواند خشم خود را کنترل کند، در آن 
صورت خشم تبدیل به رویدادهایی همچون فریاد کشیدن، جیغ کشیدن، توهین و یا 

موجب صدمه زدن و تخریب می شود.



آیااعتیادمراتهدیدمیکند؟38

آیا می دانید که عصبانیت با خشم تفاوت دارد؟
بسیاری تصور می کنند که عصبانیت همان پرخاشگری است در حالی که بین این دو 
تفاوت وجود دارد. عصبانیت یک حالت هیجانی ناخوشایند و طبیعی است که همه مردم 
گاهی در زندگی تجربه می کنند. فرد زمانی عصبانی می شود که کارها مطابق میل او 
پیش نمی رود و به خواسته هایش نمی رسد؛ در حالی که خشم یا رفتار پرخاشگرانه، 

غیرطبیعی است و به قصد صدمه زدن به فرد دیگر رخ می دهد.

عصبانی شـدن یک واکنش طبیعی اسـت، برای نمونه شـما نمی توانیـد به عصبانی 
شدن کسی که توسط دیگری تحقیر شـده، اعتراض کنید. ممکن است فرد احساس 
بـی احترامی کرده باشـد، دوسـتش بـه او حرف بـدی زده باشـد، در جمع دوسـتان، 
مورد تمسـخر قرار گرفته باشـد، پـدر و مـادر او را نادیده گرفته باشـند، یـا هیچ کس 
به خواسـته هایش اهمیت نـداده باشـد. آنچه مهم اسـت، عکس العمـل و رفتار فرد 
در زمان عصبانیت و ناراحتی اسـت. چنانچه عصبانیت به شـیوه درسـتی ابراز نشود، 
ممکن اسـت منجر به پرخاشـگری شـود کـه در ایـن صورت، هـم برای فـرد و هم 

پرخاشـگری ممکـن اسـت بـه صـورت )کالمـی (داد زدن و 
فحاشـی کردن)یـا غیرکالمی(کتـک زدن، حملـه کـردن به 

دیگران، شکسـتن اشـیا باشـد.
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برای اطرافیان آسـیب زننده خواهد بود. کسـی کـه به طور مکرر عصبانی می شـود، 
یا عصبانیت او طول می کشـد، یا عصبانیـت او با موضوع تناسـب نـدارد و یا این که 
شـدت عصبانیتش بیـش از حـد زیاد اسـت، می تـوان گفت کـه این حالـت طبیعی 
نیسـت در چنین شـرایطی، فـرد بایـد بتواند خشـم خـود را مدیریت کنـد. مدیریت 
خشـم به معنی آن نیسـت که فرد خشـم خـود را سـرکوب کند، بلکـه بایـد بتواند با 
اسـتفاده از شـیوه های مناسـب، قبـل از آنکه باعـث ناراحتی خـود یا دیگران شـود، 

هیجان هـای منفی را کنتـرل کند.

میان پرخاشگری و مصرف مواد چه رابطه ای وجود دارد؟
پرخاشـگری در افراد به علت شـرایط آسـیب زای زندگی بروز می کند. برای نمونه، 

کودکی که پدر یا مـادر معتاد دارد، نوجوانی که مبتال به افسـردگی اسـت، و 
یا کودکی که همواره در معرض خشـم شـدید پدر   می باشـد، خشمگین 
می شـود و می تواند رفتارهای آسـیب زننده ای را نشـان دهـد. فردی که 

پرخاشگر است و خشونت بخشی از رفتار او به شـمار می آید، زمینه ای 
مساعد برای شـروع مصرف مواد دارد. خشمگین بودن و عدم توانایی 
در مدیریت و مقابله با هیجان خشـم یکی از عوامل خطری است که 

می تواند فرد را به خصوص در سـنین نوجوانی به سـمت مصرف مواد 
سـوق دهد.  شـاید از خود بپرسـید که آیا همه افرادی کـه نمی توانند 

با خشـم خودشـان مقابله کنند، مواد مصـرف   می کننـد یا معتاد 
می شوند؟ پاسـخ این سـئوال »خیر« اسـت.باید به خاطر داشته 
باشـید همه افـرادی کـه  نمی توانند با خشـم خود مقابلـه کنند، 
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از مـواد اسـتفاده نمی کنند یـا معتـاد نمي شـوند. زیـرا یک عامـل خطر بـراي یک 
فرد، ممکن اسـت بـراي فـرد دیگـر عامل خطـر نباشـد و بسـتگی دارد که فـرد در 
چه موقعیتـی قرار گیـرد و شـرایط را چگونه مدیریت کند. همانگونه که اشـاره شـد، 

عوامل خطـر احتمال مصرف مـواد را افزایـش می دهد.

مقابله با خشم چیست؟
اگرچـه عصبانیت یک هیجـان طبیعی اسـت، ولی در زمـان عصبانیت بایـد مراقب 
واکنش های خود باشـید. افرادی که اسـتعداد رفتارهـای پرخطر را دارنـد، با احتمال 
بیشـتری در زمان عصبانیت رفتار پرخاشگرانه از خود نشـان می دهند. در واقع وقتی 
فرد عصبانیت خود را به شـیوه ای ابراز می کنـد که به خود یا دیگـران صدمه می زند، 

از شیوه درسـت و سـالمی برای ابراز خشم اسـتفاده نمی کند.
بنابراین، شما همواره باید سـعی کنید در موقعیت هایی که باعث آزردگی و عصبانیت 
تان می شـود، آن را به شـیوه سـالم و سـازنده مدیریت کنید. برای مقابله با خشـم به 

شیوه سـالم، بایسـتی موارد زیر را مدنظر قرار دهید:
علل و عوامل ایجاد خشم را بشناسید؛

نشانه های خشم را بشناسید؛
بپذیرد که عصبانی هستید؛

بدانید که چه نوع واکنشی در برابر خشم نشان دهید.
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 شما، برای مقابله با خشم، بهتر است چه کارهایی را انجام دهید؟
به محض تشـخیص عالئم خشـم، باید بتوانید آن را کنترل کنید. هرچـه زودتر این 
کار را انجام دهید، بهتر اسـت. چون هرچه خشـم شـدیدتر شـود، کنترل آن سخت 

تر می شـود. یکی از سـاده تریـن شـیوه های مقابله با خشـم، این اسـت که:
نخست: »صبر کنید«، »هیچ حرفی نزنید« و »هیچ کاری نکنید«، 

سپس خود را آرام کنید، 
و بعد خشم خود را به آرامی بیان کنید.

این سـه مرحله را می تـوان با روش هـای عملی زیـر انجـام داد. در زمـان مواجهه با 
خشـم، برای انجام هر یک از روش ها، الزم اسـت فرد تمرین و مهارت کسـب کند.

مقابله با خشـم با اسـتفاده از این روش ها، بـدون تمرین مقدور نمی باشـد.
اسـتفاده از قانون ده ثانیه ای: هنگام عصبانیت بهتر اسـت عکس العمل نشان ندهد 

و از 1 تا 10 بشـمارد تا از افزایش عصبانیت جلوگیری شود.
حفظ آرامش: هنگامی کـه مورد انتقاد دیگـران قرار می گیرید، آرامـش خود را حفظ 

کرده و درسـت و منطقی رفتار کنید.
اسـتراحت کردن: هنگامی کـه مورد انتقـاد دیگران قـرار می گیرید، آرامـش خود را 

حفظ کنید. دراز بکشـید و اسـتراحت کنید.
تغییر کانـال دادن: بـه انجام کار دیگری مشـغول شـوید. بـه سـرگرمی هایی مانند 
مطالعـه کردن، مرتـب کردن وسـایل شـخصی، خوردن یـک خوراکی که دوسـت 

دارید، تماشـای تلویزیـون و غیـره بپردازید.
نامه بنویسید: درباره عصبانیت خود نامه بنویسید و بعد آن را پاره کنید.
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ترک کردن محیط: هنگامی که عصبانی می شـوید، بهتر اسـت قدم بزنید و محیطی 
که موجب خشم او شـده را ترک کنید.

ورزش کـردن: هنگامـی کـه عصبانـی می شـوید، می توانید چنـد حرکت ورزشـی 
انجام دهید. پیـاده روی در هوای آزاد، شـنا، کوهنوردی و غیره شـیوه های مناسـبی 

برای مقابله با خشـم هسـتند.
فعالیت جسمی: وقتی عصبانیت خیلی شـدید و غیر قابل کنترل است، انرژی حاصل 
را می توانـد بـا فعالیت های جسـمی آزاد کنیـد. فعالیت هایـی که به دیگـران صدمه 

نزند مثل پاره کـردن روزنامـه، کوبیدن بالش به دیوار، مشـت زدن بـه یک بالش.
مذاکره کردن: گفتگـو، بهترین انتخاب اسـت، برنده یا بازنده واقعی نـدارد.در گفتگو 

هر دو طرف باید از بعضی خواسـته هایشان چشـم پوشی کنند.
گذشـت کردن: گذشـت بـه معنـی فراموش کـردن خطـای طـرف مقابل نیسـت. 
گذشـت و بخشـیدن خطای دیگران، رها کردن خود از خشـم است و نشـانه کنترل 

بر احساسـات اسـت نه نشـانه ضعف.
صحبت کردن: با دوسـت یا فرد مـورد اعتمـاد درددل کنیـد و موضوع خشـم را با او 

در میان بگذارید تـا از این طریق، احساسـات درونـی وی بیرون ریخته شـوند.
اسـتفاده از جمالت مثبت: هنگام عصبانیت سـعی کنید جمالتی مثل »من از پسش 
بـرم می آیـم«، »این هـم تجربه ای اسـت، نفـس عمیق بکـش و از نیـروی فکرت 

اسـتفاده کن« بـه کار ببرد.
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