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 اعتیاداز رهایی یر مس در
 

 آن بته دد ازگشتت م ت  از ب  و دبگذاری کنار موفقیت با را خود اعتیاد دبتوانی اینکه برای

 کته  دیشتد  تردیتد  دچار گاه هر . دکنی رعایت باید را ساده قاعده پنج،  دجلوگیری کنی

 درستت  مستیر  در کته  دشتوی  نئمطمت  دداشتتی  دوست اگر یا ددهی ان ام کار چه باید

 اکثر در هک زیرا ؟دمیکنی رعایت را قاعده پنج این آیا که یدکن سوال انخودت ، ازدهستی

 .است قواعد این از یکی گذاشتن پا زیر نتی ه در اعتیاد به بازگشت اوقات

 آن در که بساز خودت برای جدیدی زندگی

 باشد مصرف از آسانتر مصرف عدم

 پیتدا  بهبتود  دتوانینمی مواد نکردن مصرف با تنها  که یدباش داشته خاطربه 

 .دبیابی بهبود دمیتوانی که است جدید زندگی یک خلق با بلکه دکنی

 فمصر به شما تشویق باعث که عواملی همان دنسازی انخودت برای جدیدی زندگی اگر

 .کرد خواهد را کار همان نهایت در هم باز شد می

 دکه باید از آنها پرهیز کنیچیزهایی  بعضی

  خطر پر های موقعیت از( پرهیز 1

ها، اشخاص،اشیاء موقعیت ها و شرایط درونتی یتا بیرونتی کته میتل و      عبارتند از محل

نوان مثال اگر شما معموال عصر ها با پسرعمویتان وسوسه را در شما زنده می کند.به ع

عمو، عصرها، مالقتات پسترعمو یتا    در زیرزمین منزل عمو مواد مصرف میکردید، منزل 

 حتی ورود به زیرزمین برای شما میتواند پرخطر و شروع کننده مصرف باشد.

 خطر پر درونی حالت و احساس چهارپرهیز از ( 2

 

    
 خستگی تنهایی عصبانیت گرسنگی

 وزر پایتان  در مصترف  هب میل قویترینمعموال  . خستگی و تنهایی عصبانیت، گرسنگی،

 یستن بزرگ تغییر یک نتی ه در درمان .یدباش آماده وقتآن  برای پس شود می ای اد

 . است کوچکات تغییر تعدادی اثر در بلکه

 دمتوا  م تدد  مصترف  سمت بهرا  شماتواند می منفی افکار  منفی؛ افکار از ( پرهیز3

می آمد ن نخوششا من از شناختند میرا  ام واقعی من ادمها اگر: مثل افکاری . بکشاند

 بتدون  زنتدگی  م؛یبیتا  بتر  پس آن از منمیتوان مواد مصرف بدون واست  سخت زندگی ؛

 خیلی من در مصرف وسوسه و میل ارزد؛نمی زحمتش به بهبودی نمیگذرد، خوش مواد

  کنم؛ تالش اصال چرا پس بایستم مقابلش در نمانمیتو من و است شدید

 

 بهبودی دایره و بگیر کمک دیگران زا

 بده تشکیل

 .است ناشدنی و دشوار کمک بدون و تنهایی به مسیر اینکردن  طی

 اعتیتاد  زمتان  در کته  چترا  شود می اجتماعی انزوای باعث اعتیاد

 کته  دمیکنیت  حذفرا  انزندگیت از بخشهایی

می  کوچک اندنیایت و دبرسی اعتیاد به

 دبگیریت  یاد باید بهبودی در شود.

 بیرون انکوچکت دنیای از که

 کتته  دیگرانتتی  از و دیتت بیای

 به ،دبگیری کمک دان شایسته

 افتترادی بتتاش داشتتته ختتاطر

 تو و کنندنمی درکرا  تو که هستند

 افراد این یدنده اجازه کنندنمی حمایت را

 و میخواهند که آدمهایی از بلکه شوند مانع شما

  رید.بگی کمک کنند، انکمکت توانندمی

 

 کمتک  خودیتاور  گروهتای  کته  این استت  سخت استت   همه برای خواستن کمک

 .کنند می نآسا ،اوتضق بدونامن و  محیطی کردن فراهم بارا  خواستن

 خودیاور؟ های گروه چرا

 میتزان  بته  را تتو  بهبودی احتمال خودیاور های گروهدر عضویت که، داده ننشا ها آمار

 هد.د می افزایش توجهی قابل

 

 دفکتر میکنیت   است، بهبودی موانع ازو  است اعتیاد در رایج احساسات شرم و گناه

 کته  نشتان میدهنتد   شما  به خودیاور هایگروه ؟دنداریرا  خوشبختیلیاقت بهبودی و 

  :دفهمیو می دکنی غلبه خود شرم و گناه احساس بر تاد میکنن کمک و دنیستی تنها

 

 :برد را بهره بیشترین خودیاری گروه یک از توان می چگونه

 

احساس می کنی تنها نیستی

.اعتیاد رو از دید دیگران می بینی

.هایی در بهبودی موفق بودندراه کارمی آموزی که چه 

.شینمیقضاوته آن امکان امنی برای پناه بردن داری ک

۱ 
۲ 

 بهبودی خارج از دسترس نسیت

 موفقیت نیز تو بهبودی باشد قویتر پشتیبان تو دایره چه هر

 .بود خواهد آمیزتر

 کن درست افرین خطر موقعیتهای از لیست یک

 را همراه لیست این کن، مشخص را هایت کننده شروع و

 باش داشته خودت

 موقعیت یک با بدانی، وقتی آنکه بدون روزی میتواند که چرا 

 .دهد نجات را تو شدی مواجه آفرین خطر
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ردروغ بیشت

خودت را 
کمتر دوست

داری

فرار از 
احساسات

مصرف  
دبیشتر موا

 بهبودیت دایره افراد همه و خودت با

 رو راست باش
 دروغ بتتته اعتیتتتاد

 متتورد دردروغ  د.دار نیتتاز گفتتتن

 پنهتان مصرف متواد و   مواد، تهیه

دروغ  از پر اعتیاد. آن عواقب کردن

 دروغ ،دیوشت متی   معتاد که وقتی. است

 متدتی  از بعد. شودمی خوردن آب مثل انبرایت گفتن

 ختودت  بته  نهایتت  در که دشویمی استاد گفتن دروغ در آنقدر

 احساس  اغلب معتادها کهبه همیت دلیل است . یویگمی دروغ

  ند.هست ینکسا چه دنداننمی که دکنن می

  

 

 صتاد   تبهبودیت  دایتره  افتراد  با صد در صد باید تو. ددار نیاز کامل صداقت به بهبودی

 .دکر نخواهی عمل خوب بهبودی در ، باشی صاد  کامالً انها با نیانتو اگر. باشی

 کته  هنگتامی . مخفتی شتود   دهتی  نمی اجازه خود اعتیاد به هستی، صاد  کامالً وقتی

 .گذاری می باز بیماریت عود برای را  در واقعدرویی گ می دروغ

 فکتر  کته  استت  ایتن  شوندمی مرتکب بهبودی اولیه مراحل در اشتباهی که عده زیادی

 عنتای م به بهبودی اما. است دیگر افراد مورد در بودن صاد  معنای به صداقت کنندمی

 . کن توجه خودت بهبود به. خودت اصالح یعنی بهبودی. نیست اندیگر اصالح

   نداری دوست را خودت که این است دروغ همه این نتیجه 

 

  

 

 باش! خودتمراقب سالمت 

گاهی  د.کننمی استفاده مخدر مواد از مردم که دارد وجود دلیل چند

 به مخدر مواد ازبه عبارتی . به خود پاداش گاهی وتفریح  گاهی فرار،

 استتتتفاده خوددرمتتتانییتتتا  و ختتتود از مراقبتتتت نتتتوعی عنتتتوان

 پتاداش  یتا تفتریح و   فترار،  های راه بستن معنای به بهبودیکنند.می

 بهتتری  روشتهای  کردن پیدا یعنی بهبودی .نیست خودتان به دادن

 نهایتت  در نکنیتد،  پیتدا  خود از مراقبت برای بهتری راههای اگر. کارها این ان ام برای

 ایتن شتدن   طتوالنی  در صتورت . کترد  خواهیتد  نارضتایتی  و فرستودگی  ، رنج احساس

 .کرد خواهیدمواد مصرف  مورد در فکر به شروعاز این شرایط، ، برای فرار احساسات

 بترای  را ختودت  وقتت  آگاهانه اگر  است ضروری روانسالمت برای خودت از مراقبت

 آورید.میرو مواد  صرفبه  ناخودآگاهاین کار،  برای ،دیهند اختصاص خود از مراقبت

 

 

 

 
 غذای سالم و بصورت منظم بخورید ای اد وسوسه کندتواند گرسنگی می

 

    

 
تواند باعث بود خواب میمخستگی و ک

 ای اد وسوسه شود

 خود برای خواب در بهتری های عادت 

 دشوی خسته کمتر تا کنید ای اد

  
 رام و کارهای کم استرسآهای محیط تواند ای اد وسوسه کندمی استرس

 !برای بهبودی ممنوعچانه زنی 

. هتی د تغییتر  رو خود زندگی کهاست  داده را فرصت این تو به اعتیاد

 و میکند دشوار هم را بهبودیمسیر  که چیزیست نهما زندگی تغییر

 را ختودت  زنتدگی  باید چون است دشوار بهبودی .بخش رضایت هم

در  . خوب تغییرات حتی ، است دشوار تغییری نوع هر و دهی،ب تغییر

 فرصتت  این چون،  سته رضایت بخش نیز بهبودیمسیر عین حال 

گویی در  خود زندگی طول در افراد بسیاری از. یهد تغییر را خودت زندگی که داری را

 فکتر  باشند چیزی چه خواهند می یاو  هستند کسی چه که این به نهاآ. هستند خواب

 خوشتحال   کته  را میبیننتد  ختود  و شوندمی بیدار خواب از روز یک سپس و کنندنمی

 کنی، استفاده درستی به فرصت این از اگر واست  داده فرصتیک  تو به اعتیاد.نیستند

. کترد  ختواهی  نگتاه  داده رخ برایت که اتفاقاتی بهترین از یکی عنوان به خود اعتیاد به

اما . می دانند اعتیادمدیون به بیماری  را خود اغلب هستند، بهبودی حال در که افرادی

تغییرات مثبتی در زندگی  تا کرده کمک آنها به اعتیادمسیر رهایی از  چون ؟چرا............

 .هستند آن خواهان مردم بیشتر که، چیزی برسند درونی آرامش یک بهخود دهند و 

. افتتد  متی  اتفا  ندرت به ترک سال پنج از پس اعتیاد به بازگشتو خبر خوب اینکه ، 

 در وکردنتد   نبالد سالگی ۶۰ تارا  الکل به معتاد نوجوان و جوان مردان مطالعه یک در

 بته  اعتیتاد  بته  بازگشتت  ،تترک  از ستال  5 از پس که رسیدند نتی ه این به تحقیق این

  .افتد می  اتفا  ندرت

 

 از و کن استفاده فرصت این زا

 نبتاش و  ناراحت خود اعتیاد

 بهبتتودی بتترای نکتتن ستتعی

 بهبودی. کنیچانه زنی  خود

 بگیتتر،و آغتتوش در را ختتود

 شتتادتری زنتتدگی مطمئنتتا

  .داشت خواهی

همچنین شرکت در جلسات 

درمانی که بته صتورت تخصصتی    

اعتیتاد   روانپزشک یا روانشناس حتوزه  توسط 

شود، جزء الینفک درمان اعتیاد است کته گتامی مهتم ،    ان ام می

 می باشد. بیماریاصولی و علمی برای درمان این 

 دکتر مریم السادات علوی

 دستیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 ندهی تغییررا  چیزی اگر ،کند  نمی تغییر چیز هیچ

 .است پذیر امکان اعتیاد، سخت، اما از بهبودی




