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مقدمه
ه حال چه بیندیشیم تا بهمه ما نسبت به سالمتی جامعه مان مسئولیم، با خود 

روشنگري و اگاهی بخشـی  تواندها مییکی از روش. ایمگامی دراین راه برداشته
ها از پیامدهاي ناگوار مواد مخدر و مشـروبات الکلـی باشـد،    خانوادهبه جوانان و 

حالی است که بیشترین سـود را سـوداگران مـرگ میبرنـد و مضـرات و      این در
.شودها و اجتماع و کشورها میافراد، خانوادهگیر پیامدهایش دامن

هـاي مختلـف   در جوامع امروزي استفاده از مواد مخدر باعـث آسـیب بـه بافـت    
ها بـه صـورت اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی بـه       شود و این آسیبجامعه می

ها بـه  ترین آسیبتوان گفت یکی از خطرسازند که میوضوح قابل مشاهده هست
هـاي  اي جلوگیري از خطر اعتیـاد برنامـه  بر. ل اعتیاد استکلی همان معضطور

تر شدن زیادي طراحی شده  و به صورت اجرایی درامده است که براي کاربردي
، مانند مرکـز مطالعـات ملـی اعتیـاد، دفتـر      استهاي مختلفی آن نیاز به ارگان

ب مبارزه با مواد مخدر و غیره که هدف اصلی انهـا مبـارزه و پیشـگیري از آسـی    
ما اکنون شاهد آن هستیم که مواد مخدر نه فقط به صورت سـنتی  . اعتیاد است

مخـدرات صـنعتی بـه    بلکه به صورت صنعتی نیز به وجود آمـده و آسـیب ایـن   
گذاري بیشتر و با هدف تخریب رساندن به قشر نوجـوان و جـوان   مراتب با تاثیر

لـرزه دراورده و بـه   و الیه اصلی جامعـه را بـه  استمیهن عزیزمان، بسیار باالتر 
عنوان یک سد دفـاعی قـوي در برابـر پیشـرفت جوانـان و نوجوانـان مـا عمـل         

هـاي متفـاوتی صـورت    کند، الزم به ذکر است از مخدرات صـنعتی اسـتفاده  می
مثال در جنگ جهانی به عنوان مواد نیروزا و شادي آور یـا مـثال در   .گرفته است

رار میگرفته کـه در هـر صـورت ایـن     مواردي براي کاهش اشتها مورد استفاده ق
اند که شاهد مواد مخدر وارد بازارهاي سیاه شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته

هـاي  هاي مختلف و اثرات شدیدتر و تخریب بیشتر در بافتهستیم امروزه با نام
مخدرات سنتی نیز امـروزه بـا   . کنندمختلف جامعه نفوذ و آسیب جدي وارد می
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هـاي سـرب در تریـاك    اند، افزودنیتخوش تغییرات قرار گرفتهی شدن دسصنعت
هاي مختلفی بین افراد شده که هم قشر جوان و هـم  متاسفانه باعث مسمومیت

هـاي شـدید بـه    باعـث ورود آسـیب  واسـت افراد مسن را تحت تاثیر قـرارداده 
امـروزه مراکـز   . شودهاي مختلف بدن و حتی در مواردي منجر به مرگ میبافت

هـاي جـایگزین، دفتـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر،        رمان سومصرف مواد با درماند
، مرکـز مطالعـات ملـی اعتیـاد و نهادهـاي مختلـف سـعی در        NAهاي انجمن

پیشگیري و درمان اعتیاد نموده و هر کـدام بـه سـهم خـود قـدمی در ایـن راه       
ه اند زیرا آنچه ضروري است به خاطر سپردن ایـن مسـئله اسـت کـ    بزرگ نهاده

اراده یـا از لحـاظ اخالقـی فاسـد     بیماران اعتیادي، افرادي سسـت عنصـر و بـی   
شود تا بسیاري از معتادان نتوانند صورت برداشت نادرست سبب مینیستند، در

معتادان به علت احسـاس شـرمندگی، تـرس و خشـم و     . درخواست کمک کنند
شـان را نسـبت   کشند به حمایت نیاز دارند، نه چیز دیگري که حالعذابی که می

هـا شـروع شـده و از    چون اعتیـاد، بـا فریـب دادن آن   . تر کندبه خودشان خراب
کند، اولین قدم براي رهـایی، آن اسـت کـه    اعتمادي تغذیه میصداقتی و بیبی

ـ  . صداقت داشته باشند جـاي  ه لذا براي موفقیت در ترك اعتیاد الزم است کـه ب
زیرا غـرور  ،آنها با صداقت رفتار شودانکار، از اطرافیان دلسوز کمک خواسته و با

و اطالعـات کلیـدي   شـده  شود فقط بخشی از اطالعـات منتقـل   جا باعث میبی
درحالی که مخفی کاري و روراست نبودن رهایی از چنـگ اعتیـاد   . منتقل نشود

این کتاب نیز سعی شده است که آشـنایی کلـی بـا    در. سازدرا بسیار دشوار می
هـاي  آنهـا صـورت گیـرد و بـراي درمـان آن، راهنمـایی      مواد و تـاثیرات روانـی  

مختصري ارائه شود تا بتوانیم دراین راه بزرگ، ما نیز قدمی هـر چنـد کوچـک    
.برداشته باشیم



پیشگفتار
خانوادهبهداشت روانی و 

بهداشت روانی و زندگی سالم

بهداشـت و  . ایـم را شـنیده رت فراوان واژه بهداشـت  ما در زندگی روزمره خود به صو
هاي زیـادي  گیر بوده و برنامهست که بشر در طول تاریخ با آن درسالمتی موضوعی ا

داده شـده  هـا هـا و درمـان آن  ها و جلـوگیري از بیمـاري  براي حفظ سالمتی انسان
بهداشـت را در یـک   .اسـت ام گرفتـه مطالعات زیادي در حیطه بهداشت انجـ . است

نـد  کندسته بهداشت جسمانی و بهداشت روانی تقسیم مـی بندي کلی به دو تقسیم
بهداشـت  ،هاي روانشناسییکی از شاخه. م تاثیرگذار هستندروي ه،دوکه اتفاقا هر
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هاي زیـادي  گیر بوده و برنامهست که بشر در طول تاریخ با آن درسالمتی موضوعی ا

داده شـده  هـا هـا و درمـان آن  ها و جلـوگیري از بیمـاري  براي حفظ سالمتی انسان
بهداشـت را در یـک   .اسـت ام گرفتـه مطالعات زیادي در حیطه بهداشت انجـ . است

نـد  کندسته بهداشت جسمانی و بهداشت روانی تقسیم مـی بندي کلی به دو تقسیم
بهداشـت  ،هاي روانشناسییکی از شاخه. م تاثیرگذار هستندروي ه،دوکه اتفاقا هر
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. که این روزها طرفداران بسیاري پیدا کـرده اسـت  استروانی یا همان سالمت روان 
مانند بهداشـت روانـی کودکـان و    .هاي مختلفی کاربرد داردبهداشت روانی در زمینه

.نوجوانان، بهداشت خانواده و مقوالت دیگر

سازمان بهداشت جهانی
شـود کـه بهداشـت روانـی در درون     جهانی اینگونه تعریـف مـی  سازمان بهداشت

نـی یعنـی   مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و نیز گفته شده اسـت کـه بهداشـت روا   
ریـف بـه معنـاي نبـود     ایـن تع . تمـاعی ، روانی و اجداشتن سالمت کامل جسمانی

توان به صورت ساده سـالمت روانـی را اینگونـه    می. ماندگی نیستبیماري یا عقب
شرح داد، کسی که در سطح باالیی از سازگاري و انطباق رفتاري و هیجـانی قـرار   

افردي داراي سالمت روانـی هسـتند کـه    . دارد و نه صرفا شخصی که بیمار نیست
یک مـدیر یـا غیـره   ،یک معلم،ي خود را به عنوان یک شهروندهادر جامعه نقش

رفتارشـان مناسـب و سـازگارانه باشـد و بـرعکس افـرادي کـه نتواننـد         بپذیرند و 
هاي خود را درست انجام دهند و رفتارشان نامناسـب باشـد بیمـار انگاشـته     نقش

. شوندمی

حساسیت بهداشت روانی
زیـرا در  ،داشـت جسـمانی نیسـت   تامین کردن بهداشت روانـی بـه سـادگی به   

بهداشت جسمانی عالئمی که باعث بیماري می شود به طور کامل شناخته شده 
هستند و راههاي پیشگیري و درمان آن بـراي پزشـکان شـناخته شـده و قابـل      

مثال بیماري آنفوالنزا و عالئم آن توسط پزشکان شناخته شده است .درمان است
حتی راههاي پیشگیري آن و با دیدن عالئم راهاي درمان آن را انجام می دهند

هـا  یري از آنفوالنزا که در داروخانـه نیز امروزه در اختیار است مثل واکسن پیشگ
به فروش می رسد اما  در مورد عالئم روانی اینگونه نمی باشد زیـرا بـه روشـنی    
عالئم جسمانی نیست و عوامل متعددي می تواند زمینه ساز بیماریهـاي روانـی   

نحوه برخورد والدین، فشار و اسـترس کـاري، شکسـتها و    باشد عوامل ژنتیکی ، 
.تماعی می تواند در آن دخیل باشدشرایط اج
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اصول بهداشت روانی
یکی از اصول سالمت روان این است که فـرد  :احترام به شخصیت خود و دیگران

خود را دوست بدارد و براي خودش احترام قائل شود فرد سالم ایـن احسـاس را   
فـردي  . او را در جامعه می پذیرند و به وي احترام مـی گذارنـد  دارد که دیگران 

که خودش را دوست ندارد و خود را دست کم می گیرد و خودش را آدم نـاتوان  
و ضعیفی می داند افکار منفی نسـبت بـه خـود دارد، از لحـاظ سـالمت روانـی       
مشکل دارد و طبیعتا عملکردش در جامعه بهم می ریزد و نمی تواند با شـرایط 
سازگار باشد اصول بهداشت روانـی مبتنـی بـر تقویـت افـراد اسـتوار بـوده و از        

. تخریب شخص تا جایی که امکان دارد جلوگیري می کند
براي روبه رو شدن با واقعیتهـاي زنـدگی   : شناخت محدودیتها و توانییهاي خود

فرد باید خود را آنگونه که هست بپذیرد و توانـایی هـاي خـود را قبـول داشـته      
باشد و متناسب با توانائیهایش در اجتماع قبول نقش کند خیلی از افراد نه تنها 
توانایی هاي خود را قبول ندارند بلکه به وسیله مکانیسم هاي دفـاعی سـعی بـه    
پوشاندن آن می کند مثل فردي که توانایی هاي خود را باالتر از آن چه دیگران 

ن دست به کـاري مـی زنـد کـه     در موردش می گوید می داند و براي ثابت کرد
خارج از  توانائیهاي خود است و منجر به شکست وسرخوردگی فرد می شـود و  
این شکست می تواند او را از لحاظ روحی و روانی در هم ریزد نتیجه اینکه فـرد  

توانائیهاي خود را آنگونه که هست بپذیرد تا دچار آسیب روحی و روانی نشود 
اصول بهداشت روانـی بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت کـه        : شناسایی نیازهاي اولیه

نیازهاي هر فرد در هر سنی باید شناخته شود و به موقع رفع شود به طور کلـی  
ــاي     ــاي جســمانی نیازه ــود نیازه ــی ش ــته تقســیم م ــه دو دس ــا ب ــاي م نیازه
روانی،نیازهاي جسمانی مثل نیاز به آب ، غذا و اسـتراحت مـی باشـد نیازهـاي     

.....ه پیشرف، نیاز به محبت و روانی مثل نیاز ب
رفتارهاي انسانها بر اساس رفع نیازها تحت تاثیر قرار می گیرد و انسـانها دائمـا در   

انسان سالم ایـن اصـول را   . حال تالش هستند تا به نیازهاي خودشان دست یابند 
می فهمد و سعی می کند با بودن مشکالت زنـدگی بـه طـور واقـع بینانـه بـراي       


