
سراب
بررسي داليل اعتياد و 
نحوة پيشگيري از آن

اعتیاد نوعي احساس نیاز اجباری برای انجام 
مکرر یک رفتار، یا مصرف یک مادة مخدر است 
که روی زندگی فردی و اجتماعی فرد اثر مخربی 
داشته باشد. فرد می تواند به انواع مواد مخدر 
یا بازی های رایانه ای، یا استفاده از اینترنت و 

گوشی هوشمند، حتی غذا خوردن معتاد شود.

چرا برخی افراد به اعتیاد دچار می شوند؟
تحقیقات زیادی روی علت ابتالی بعضی افراد به اعتیاد انجام شده است 
و علل بنیادین متعددی برای این بیماری بیان شــده اند. همان طور که 
می دانید، علل ژنتیکــی و محیطی هر دو در ایجاد بیماری اعتیاد نقش 

داشته و تاثیرگذارند.
تفاوت هــای ژنتیکی که به تغییراتی در ســیناپس های مغز یا عملکرد 
آنزیم های کبدی منجر می شوند، می توانند فرد را نسبت به ابتال به اعتیاد 
مستعد کنند. مشکالت شخصیتی، بیماری های روانی و سابقة تجربیات 

ناخوشایند نیز عوامل فردی افزایش دهندة  احتمال ابتال هستند.

نقش حس لذت در ایجاد اعتیاد
یکی از ســازوکارهای بدن ما که ارتباط آن با اعتیاد به اثبات رســیده، 
سیســتم محرک و پاداش مغز ماســت. این سیستم شامل چند هستة 
مغزی اســت که به وسیله نورون ها و سیناپس ها به هم متصل هستند و 
مسیري را از مغز میاني به دستگاه كنار مغز برقرار مي كنند. این مسیر در 
پاسخ به محرک های لذت بخش،  با ترشح هورمونی به نام »دوپامین« در 
ســیناپس ها، حس لذت را به وجود می آورد و فرد را تشویق می کند آن 

محرک را مجدداً تجربه کند.
در بعضــی افراد این سیســتم محرک و پاداش دچار اختالل می شــود. 
مغز این افراد قادر نیســت، محرک هایی را که به طور طبیعی لذت بخش 
هســتند، یا فرد در گذشته از آن ها لذت می برده است، پردازش کند و یا 
به آن ها پاسخ درست بدهد. در نتیجه دچار بی عالقگی به این محرک ها 

می شود. در اصطالح پزشکی به این وضعیت »فقدان لذت« می گویند.
کاهش حس لذت می تواند نتیجة بیماری های روانی مانند افسردگی باشد. 
در این حالت فرد در گذشــته حس لذت را تجربه می کرده، اما در حال 
حاضر به علت ابتال به افســردگی دچار این اختالل شده است. گاهی نیز 
این حالت همواره با فرد همراه بوده و یکی از ویژگی های شخصیتی اوست. 
دنیای فرد، دنیایی خاکســتری و بی رنگ است و از چیزی لذت نمی برد. 

عاطفه پالیزدار

تصویرگر: حمید خلوتی
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عالئم اعتیاد
اعتیاد وقتی به وجود می آید که فرد، با وجود رساندن میزان مصرف خود 
به باالترین حد ممکن، دیگر حس خوشایندی از مصرف مادة مخدر خود 
به دســت نمی آورد. ولی در صورت مصرف  نکردن دچار عالئم فیزیکی 
مثل تعریق، بدن درد و عالئم روانی مثل بی قراری و پرخاشگری می شود. 

به این ویژگی اعتیاد عالئم »قطع« یا »Withdrawal« می گویند.
فرد ممکن است با علم به اثرات مخرب اعتیادش، به مصرف ادامه دهد. به 
تدریج او زمانی بیش از آنچه که انتظار داشته است، صرف مصرف ماده یا 
شرکت در فعالیت اعتیادآور خود می کند و ممکن است با وجود چندین 
بار تالش برای توقف مصرف موفق به انجام این کار نشــود. او نمی تواند 
جلوی وسوســه اش را برای مصرف آن ماده یا انجام آن فعالیت بگیرد و 
هرگاه دچار وسوســة  مصرف می شود، اجباراً باید به آن تن بدهد. به این 

ویژگی »ولع مصرف« یا »Craving« می گویند.
به تدریج عملکرد فردی و اجتماعی فرد دچار اختالل می شود، روابطش 
با خانواده به مشکل می رسد و نمی تواند مسئولیت شغلی خود را به خوبی 
انجام دهد و ممکن اســت از نظر مالی، زمانی و ســالمتی به فرد معتاد 

هزینة زیادی را تحمیل کند.

چطور به فردی که حس لذت در زندگی ندارد، کمک کنیم؟
اگر شما یا یکی از اطرافیانتان از نداشتن حس لذت رنج می برید، باید از 
یک مشاور آگاه کمک بگیرید. این وضعیت می تواند نشانه ای از بیماری 
افسردگی باشــد یا فقط یکی از ویژگی های ذاتی فرد به شمار بیاید. در 
صورت تشخیص افسردگی، فرد باید تحت روان درمانی و درصورت لزوم 

استفاده از داروی ضد افسردگی قرار بگیرد.
اگر این نشــانه ها را در یکی از دوستانتان دیدید، با نزدیک شدن بیشتر، 
به او کمک کنید از انزوا خارج شــود و در صورت تمایل، در مورد حالت 
روحی و روانی خود با یک بزرگ تر یا مشــاور مدرسه گفت وگو کند. در 
صورت نبود افسردگی نیز روان درمانی به فرد کمک می کند، این ویژگی 
شخصیتی خود را بشناسد، و با شناخت و تقویت نقاط قوت خود زندگی 

فعالی داشته باشد.
فرد باید بداند که حس لذت نبردن او ناشی از تغییرات مولکولی در مغز 
اســت و بیماری محسوب نمی شود. این گونه او یاد می گیرد تفاوت خود 
را بــا دیگران بپذیرد و از تجربه نکردن هیجانات مانند دیگران رنج نبرد. 
در واقع هیچ دو نفری هیجانات و احساســات مشابهی ندارند و هر کس 
می توانــد پدیده ها را به روش خودش درک و تجربه کند. اگر یک نفر با 
دیدن منظرة طلوع خورشــید حس شادی و زنده بودن می کند، دیگری 
ممکن است تنها به این فکر کند که یک روز دیگر آغاز شده است و باید 

کارهایش را شروع کند.
راه حل دیگر، تغییر محیط زندگی و تجربة هیجانات بی خطر جدید است. 
رفتن به طبیعت، تماشــای یک مسابقة ورزشی، رفتن به موزه، خواندن 
یک کتاب، مشــاهدة فیلم، و شــرکت در ورزش های هیجان انگیز یا هر 
فعالیتی که فرد آن را ســرگرم کننده می داند، ممکن است باعث ایجاد 

حس لذت در او شود.
شرکت بیشــتر در فعالیت های گروهی اجتماعی به فرد کمک می کند، 
از چارچوب انزوای خود خارج شــود و احساسات مشترکی بین خود و 
سایرین به وجود آورد. مانند بازی های گروهی، فعالیت های علمی گروهی، 
ساختن یک روزنامه دیواری در مدرسه، و عضویت در تیم ورزشی کالس.
توجــه کنید که اعتیاد به هر ماده یا زیــاده روي در برخي از كارها، بد و 
مخرب است؛ چه مواد مخدر و چه رفتارهایی مانند استفاده از اینترنت، 

گوشی هوشمند و بازی های رایانه ای. 

ممکن اســت به همین علت تمایلی برای حضور در جمع نداشته باشد، 
چون آنچه برای بقیة جالب و ســرگرم کننده است، برای او بی معناست 
و نمی تواند در احساســات بقیه شریک شود. این موضوع ممکن است به 

انزوای اجتماعی او بینجامد. 
وقتی چنین فردی از روی کنجکاوی یا فشار هم سن وساالن یا در دسترس 
بودن مواد مخدر، مصرف را تجربه می کند، این مواد مســیرهای معمول 
تولید دوپامین در مغز را دور می زنند، و با تحریک مســتقیم بخش لذت 
مغز،  به ایجاد حس لذت منجر می شــوند. در نتیجه فرد حسی را درک 
می کند که تا آن زمان تجربه نکرده یا مدت هاست آن را حس نکرده است.
اینجاســت که گمان می کند گمشده اش را یافته اســت و دوباره حس 
زنده بودن را از طریق مصرف، به دســت می آورد. تمایل به تجربة مجدد 
این حس خوشــایند باعث کشش فرد به مصرف دوباره و دوباره می شود. 
تا جایی که این میزان مصرف دیگر حس سابق را در فرد برنمی انگیزد و 
مجبور است میزان مصرف خود را باال ببرد تا دوباره آن حس را تجربه کند. 
به این ویژگی مواد مخدر ایجاد »مقاومت« یا »Tolerance« می گویند.

تحقیقات نشان داده اند که اعتیاد به سایر فعالیت ها مثل قمار، اینترنت و 
بازی های رایانه ای نیز از چنین سازوکاری پیروی می کند.
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