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اهداف سایت

•ارتقای امر اطالع رسانی هدفمند و نیز افزایش سطح دانش تخصصی معلمان  ،اساتید  ،دانش آموزان و دانشجویان
در امر پیشگیری از اعتیاد به منظور گسترش فرهنگ پیشگیری در محیط آموزشی.
•ارائه اطالعات و منابع آموزشی کاربردی پیشگیری از اعتیاد برای متخصصان  ،والدین و آحاد جامعه
•ارائه آخرین مدلها و استراتژیهای کارآمد پیشگیری از اعتیاد در کانون های هدف مدرسه ،دانشگاه ،خانواده،
محله ،محیطهای کاری و رسانهها.
•ایجاد بانک اطالعات از کلیه کارشناس��ان و متخصصان امر پیش��گیری اولیه از اعتیاد در سراس��ر کشور و تعامل
مستمر با آنها
•فراهم کردن تبادل تجربیات بین متخصصان و کارشناسان پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور
•دست یابی متخصصان پیشگیری از اعتیاد به آخرین دستاوردهای پژوهشی کشور در این عرصه
•آموزش و آشنایی با عوارض و پیامد های سوء مصرف مواد در ابعاد مختلف
•تقویت دانش بومی در برنامه های پیشگیری
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››مهارته��ای زندگی›› عبارتن��د از‹‹ :مجموعهای از توانمندیها که زمینه مقابله موثر با فش��ارهای روانی و ارائه رفتارهایمثبت و مفید
را فراهم میآورند›› .این تواناییها ،فرد را قادر میس��ازد مس��ئولیتها و نقشهای اجتماعی خود را پذیرفته وبدون لطمه زدن به خود و
دیگران ،با خواس��تها ،انتظارات و مش��کالت روزانه به ویژه با مشکالتی که در ارتباط با دیگرانبه وجود میآید ،به شکل موثری رو به
رو شود.
الزم به ذکر اس��ت که ،تقویت اینگونه مهارتها ،راهی موثر در پیش��گیری و کاهش سوء مصرف مواد ،رفتارهای پرخاشگرانه،افسردگی،
خودکش��ی و س��ایر بیماریهای روانی و همچنین؛ استفاده از ظرفیتها و تواناییهای هوشی ،تقویت اعتماد به نفسو تقویت برداشت از
خود میباشد.



مهارت سالمت روانی و احساسی

نقش مقاومت در سالمت روانی و احساسی

داشتن سالمت روانی به این معنی نیست که فرد هیچگاه دچار مشکل
نش��ده و شرایط س��خت را در زندگی تجربهنکند! زیراهمه ما گهگاه
دچار احس��اس نا امیدی ،فق��دان عزیزان یا ایجاد تغیی��رات ناگهانی
در زندگی میش��ویم .به یادداشته باش��یم که اینها همه بخش جدایی
ناپذی��ر از زندگ��ی ب��وده و میتوانند باعث به وجود آمدن احس��اس
ناراحتی ،خش��مو یا افسردگی شوند .اما تفاوت در این است :افرادی
که از س�لامت احساس��ی برخوردارند ،توانایی کنار آمدن و عبوراز
مشکالت را دارند ،این توانایی را ‹‹مقاومت›› میگویند .مقاومت،

افرادی که از س�لامت احساس��ی برخوردارند ،بر احساسات و
رفت��ار خود کنترل داش��ته و قادر به مدیری��ت و فائق آمدن بر
مش��کالت و چالشهای مختلف زندگی ،برق��راری ارتباطات
س��الم و مس��تحکم با دیگران ،و در نهایت داشتن یک زندگی
هدفمند وپر ثمر میباشند.
ابزاری قوی در برابر مش��کالت ب��وده و بهافراد کمک میکند
سالمت
کامل
مجموعه
یک
به
اشاره
سالمت روانی و احساسی
که با وجود سختیهایی که ممکن است در مسیر زندگی تجربه
روان ش��ناختی دارد .ب��ه این معنی که ش��امل نح��وه درک و کنند ،همچنان مثبت فکر کنند ودر برابر آنها تسلیم نشوند.
شناخت از خود ،کیفیت روابط با دیگران ،توانایی در مدیریت
احساسات و نحوه کنار آمدن با مشکالت می باشد .شایان ذکر
راههای ارتقاء سالمت روانی و احساسی
است سالمت احساسی چیزی فراتر از نداشتن افسردگی ،خشم
•کارهای��ی را انج��ام دهی��د ک��ه ب��ر دیگ��ران تاثیر
و سایر مشکالت روانی است .بلکه عالوه بر این موارد،سالمت
مثب��ت بگذارد .ب��رای دیگران مفید باش��ید و برای
روانی ش��امل وجود ویژگیهای مثبت در ش��خصیت افراد می
تواناییهایخود ارزش قایل ش��وید تا از این طریق
باشد.
ارزشیابی مثبتی از خودتان داشته باشید.
•خود تنظیمیرا تمرین کنید .خود کنترلی ناخودآگاه،
ویژگیه�ای اف�رادی ک�ه دارای سلامت روان
شما را به سمت امیدواری هدایت میکند و به شما
میباشند
کم��ک میکند تا بر یأس و س��ایر اف��کار منفی غلبه
•احساس رضایت و خرسندی
کنید.
•میل به زندگی و داش��تن توانمن��دی برای خندیدن
•از زندگی خود با کشف چیزهای مفید لذت ببرید .در
و شاد بودن
کالسهای آموزشی ش��رکت کنید ،در کتابخانه عضو
و
موانع
از
عب��ور
و
اس��ترس
با
آمدن
کنار
•توانای��ی
ش��وید ،از موزه دیدن کنید ،یادگیری زبان جدیدی
مشکالت زندگی
را شروع کنید و به جاهای جدید سفر کنید.
•ق��درت انعط��اف پذیری ب��رای یادگی��ری آموزههای
•میزان استرس خود را کنترل کنید .استرس هزینه
جدید و انطباق با تغییرات
و ضایعات سنگینی را بر روح و روان به جا میگذارد.
•ایج��اد تع��ادل بی��ن زندگ��ی ش��غلی ،اس��تراحت و
هرچن��د که همه اس��ترسها قابلیت پیش��گیری را
فعالیتهای فوق برنامه
ندارن��د ،ول��ی از طریق یادگیری مدیریت اس��ترس
•توانایی ایجاد و حفظ ارتباطات مثبت و سودمند
میتوانیدهمه چیز را برسر جای خود بازگردانید.
•داشتن اعتماد به نفس باال و ارزیابی مثبت از خود
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مهارت خودارزیابی

خودارزیابی به چه معناست؟

هر فردی در مورد خویش و ویژگیهای شخصیتی خود ایدهای در
ذهن دارد .این نظرات و ایدهها قلب خودارزیابیمیباش��ند که بر
احس��اس شما در مورد خودتان و میزان ارزشی که برای خود قایل
هستید ،اثر میگذارد .ارزیابی ازخویشتن ثابت نبوده و اعتقادات و
باورهای شما در مورد خودتان میتواند در طول زندگی با توجه به
تجربیات و شرایطمتفاوت ،تغییرکند.
اگر سطح خودارزیابی پایینی داشته باشید ،باورهایتان کم کم منفی
ش��ده و صرفا بر آنچه ندارید ،بر نقاط ضعف خود واشتباهاتی که
تا کنون انج��ام دادهاید ،تمرکز میکنید .اما برعکس ،اگر س��طح
خودارزیابی باالیی داش��ته باش��ید؛ همیش��ه وقای��عرا مثبت و نیمه
پرلیوان را میبینید.

عواملی که باعث خودارزیابی منفی میشوند

•نادیده گرفته شدن احساسات در دوران کودکی
•ناتوان��ی در برآورده کردن انتظارات والدین توس��ط
فرزندان
•احساس تضاد بدلیل متولد شدن در خانوادهای کم
درآمد و قرار گرفتن در محیطی ثروتمند
•فش��ار دوستان و همساالن برای انجام کاری که شما
با آن موافق نیستید
•ضربههای روحی و روانی
•طرد شدن از سوی اجتماع و احساس تنهایی

نتایج خودارزیابی منفی چیست؟

•وقتی شما خودارزیابی منفی یا پایینی داشته باشید
این عامل بر روابط دوس��تی شما نیز اثر میگذارد و
زمانی میرسد ،که شما احساس میکنید حتی ارزش
این را هم ندارید که از سوی دیگران مورداحترام
واقع شوید ،این مرحلهای است که دوستانتان برای
شما تصمیم میگیرند.
•افرادی که دارای خودارزیابی منفی هستند ،قدرت
انتقاد پذیری نداشته و به شدت حساس میشوند،
بنابراین از ش��رکت در فعالیتهایی که ممکن است
او را م��ورد قضاوت قرار دهند ،خ��ودداری کرده و
تنهایی را ترجیح میدهند.
•بس��یاری ازاف��راد ک��ه س��طح پایین��ی از ارزیابی از
خویش��تن دارند ،اغلب به رفتارهایی روی میآورند

کهزندگی خود و اطرافیانش��ان را خراب میکند .به
این معنی که س��عی میکنند از واقعیتهای زندگی
ف��رار کرده ،به س��مت رفتارهای پرخطر مانند س��وء
مص��رف م��واد یا ال��کل روی آورند .به ای��ن ترتیب
رفتارهای پرخاش��گرانه در ش��خصیت آنه��ا پدیدار
میشود.
فراموش نکنید که ‹‹سلامت احساسی›› و ‹‹خودارزیابی
مثبت›› از عوامل اساسی شاد زیستنمیباشند.

راههای ارتقاء خودارزیابی مثبت

•باوره��ای منفی که در مورد خود دارید و نقاط ضعف
خود را یادداش��ت ک��رده و آنها را عل��تیابی کنید.
س��عی کنید ش��رایطی که همیش��ه در آنها احساس
ضعف میکنید را نیز بهیادداش��تهای خود اضافه
کنید .زمانی که متوجه ش��دید سرمنش��اء این افکار
منفی کجاست،راحتتر میتوانید با آنها مبارزه کرده
و ب��رای تغییر آنها تالش کنید .اگر احس��اس کردید
که ب��هتنهایی از پس حل آنها ب��ر نمیآیید ،حتما به
یک مشاور متخصص مراجعه کنید.
•مثبت فکر کردن را تمرین کنید .لیستی از رفتارها
و خصوصی��ات خودتان ،ک��ه آنها رادوس��ت دارید،
یادداش��ت کنید .حتی اگر الزم باشد که هفتهها در
مورد آن فکر کنید؛ حتما اینتمرین را انجام دهید.
•قاطع باش��ید .قاطع ب��ودن به این معنی نیس��ت که
تهاجم��ی رفت��ار کنی��د! بلکه به ش��ما کم��کمیکند
ک��ه حریم خ��ود را مش��خص کرده ،به خواس��تهها و
ارزشه��ای خود احت��رام بگذارید،تنها به کس��انی
اجازه بدهید با ش��ما ارتباط برقرار کنند ،که آنها نیز
به این باوره��ا و ارزشهااحت��رام میگذارند .این
مه��ارت یکی از اصول اولیه و اساس��ی در افزایش
اعتم��اد به نف��س ویادگیری مه��ارت ‹‹نهگفتن›› به
رفتاره��ای پرخطر مانند س��وء مصرف م��واد و الکل
میباشد.

			

آشنایی با

‹‹ترام��ادول››يكمادهض��ددردبراىدردهاىحاديامزمن،باش��د 
ت
متوس��طتانسبتاشديد است؛كهتاثيرمس��تقيمخودرابرسيستماعصاب
مرك��زی (مغزونخ��اع) مىگذارد .اي��نماده درکش��ورمان بهصورت
كپسولهاى50 و100ميلىگرمیوآمپولهاى1و2ميلىگرمیتوليد
مىش��ود .ترامادولپسازمصرفخوراكىبهسرعتجذبشدهواثر
ضددردآندرحالتخوراكىپساز2تا3س��اعتبهحداكثررسیدهو
تاش��شساعتتداوم دارد .مصرفهمزماناينمادهبامشروباتالكلى،
ترياكومش��تقاتآنوهمچني��نداروهاى آرامبخشنظي��راگزازپام،
ديازپ��ام،لورازپام و غیره بس��يارخطرناكاس��ت .زیراس��بباختالل و
كاهششديداعمالو واكنشهاىمغزوتنفسطبيعىمىگردد .ترامادول
مىتواندس��ببوابستگىواعتيادشود .همانندس��ايرمواد،ترامادولنيز
سبببروز اشتياقوتمايلروانىوايجادحالتتحمل،يعنىنوعىاجبار
بهافزايشميزانمادهجهت رس��يدنبهحالتنش��ئگى،مىشود .اگرفرد
مصرفكنندهاينماده،ب��هيكبارهمصرفاین ماده راقطعكند،دروى
عاليمجس��مىوروانىمحروميتازماده (کهنش��اندهندهاعتيادفرد به
ترامادولمىباشد) بروزمىكند.

نشانههاوعالئمجسمىوروانىسوءمصرفترامادول
•سرخشدنچشمها
•نگاههاىماتبهمدتطوالنى
•نامفهوموجويدهشدنطرزصحبت
•عدمتعادلدرحركات
•كمشدنتوجهبهنظافت
•نشانههایمتعددتزريقسرنگدربدن
•غيبتهاىمكررازكالسدرسوكاهشعالقهبهتحصيل
•بىقرارىشديد
•تغييراتناگهانىاخالق
•بهمشامرسيدنبوهاىغيرعادىازدهانيالباس
•خوابآلودگى
•تغييردوستان
•تاخيردرحركاتوكندشدنرفتارها
عالیم ترک ترامادول
•اضطراب
•عرقكردن
•بىخوابى
•درداندامها
•حالتتهوع
•لرز
•اسهال
•درمواردى نیزبروزتوهم
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