
 ست؟یلکل چا
معموالً  رود،یبه کار م ییکه نام الکل به تنها یزمان

و فرار و با  رنگیب یعیمنظور اتانول است. اتانول ما

شکرها به دست  ریتند است که از تخم اریبس ییبو

 .دیآیم

 یجهان مصرف مشروبات الکل یاز کشورها یاریبس در

است و همواره  یمعضالت اجتماع نیتر جیاز را یکی

 یامدهایپ نیو همچن یسالمت یاثرات سوء برا یرادا

 بوده است. ندیناخوشا یاجتماع

مرگ  ونیلیم ۵/۲الکل ساالنه منجر به  انباریز مصرف

نفر آنها جوانان  ۳۲۰۰۰۰که  شودیدر سرتاسر جهان م

آمار برابر  نیسال هستند که ا ۲۹تا  ۱۵ یدر رده سن

 باشد. یم نیسن نیدرا ریاز کل مرگ و م ۹%

 
 

ساز آنها  نهیزم تواندیکه الکل م ییهایماریب از

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانیباشد م

 کندیبدن را نابود م یهانیتامیمصرف الکل و-  

 مانند تشنج یروان -یعصب یها یماریب -  

 یعروق یقلب یها یماریمانند ب یمسر ریغ یهایماریب - 

 مختلف یو سرطانها یکبد روزی، س

به  یجنس یمانند سل و عفونت ها یعفون یها یماریب -

 بدن یمنیا ستمیس فیتضع لیدل

که منجر به اختالل  یمرکز یعصب ستمیبه س بیآس-

 ،یکاهش ادراک، تفکر، هماهنگ لیعملکرد آن از قب

 یپرخاشگر شیقضاوت و افزا

 تیهپات جادیاستفاده از الکل مرحله ا ترشرفتهیمرحله پ-

به وجود  زین یتهاب کبداست که عالوه بر آن ال یکبد

 شودیبا قطع الکل بهتر م یالکل تی. معموالً هپاتدیآیم

 ریطور نبوده و ممکن است برگشت ناپذ نیا شهیاما هم

 باشد.

مهم  یامدهایپ یدارا یکیزیعالوه بر مضرات ف الکل

 ز،یخشونت آم یرفتارها لیاز قب یو رفتار یاجتماع

مثبت در  غفلت و سوء مصرف در کودکان، عدم حضور

 نیو همچن گرانیدر رفتار با د یکار، آثار منف طیمح

 باشد. یم یاز حوادث رانندگ یصدمات ناش

 لیدال نیتر یاز اصل یکی یدر حالت مست یرانندگ

 در جهان است،. یتصادفات جاده ا

 ؟ستیچ سمیالکل
از  یاختالالت ناش فیتوص یاست که برا یواژه ا سمیالکل

 .شودیم به الکل استفاده یوابستگ

 یادیتحمل ز کنندیها اغلب ادعا م یالکل 

بنوشند  ادیز توانندینسبت به الکل دارند و م

در  نیا د،یبوجود آ شانیبرا یبدون آنکه مشکل

هر روز  شودیواقع زنگ خطر است چون باعث م

از روز قبل بنوشند تا بتوانند همان اثر  شتریب

 کنند. افتی( را دری)مست یقبل

 دنینوش لیلکل اغلب دلا یمصرف کننده ها 

در  کنندیم انیب یخود را وجود مشکالت زندگ

به  تواندیم هیقض نیغافل هستند که هم کهیحال

 شود. لیتبد یمشکلشان در زندگ نیبزرگتر

 
 :علل

را  ریاند، اما موارد زنشده مشخص طور کامل هنوز به

 ذکر کرد: توانیم

 بودن وابسته خصوص به ،یتیشخص عوامل ،

در  ای یافسردگ ،یو سرخوش جنون ،تیعصبان

 خود فرورفتن

 بودن یالکل خصوص به ،یخانوادگ راتیتأث 

 آنها طالق ای نیوالد

 یارث عوامل 

 الکل دنینوش یبرا یفرهنگ ای یاجتماع فشار 

 (دی)شا در بدن ییایمیش اختالالت 

 خطر دهنده شیافزا عوامل 

  :.یفرهنگ عوامل

 باال است سمیالکل زانیم یقوم یهااز گروه یدر برخ

 یشناختستیز ای یاجتماع لیدال به است ممکن که

 باشد.
 یحیاز مواد مخدر تفر استفاده 

 مکان نقل ،یکاریمثالً ب ،یدر زندگ بحران بروز 

 خانواده ای دوستان دادن از دست ای، مداوم

 :یطیمح عوامل

o بودن در دسترس مانند ، 

o متیق بودن مناسب،  



o یکار ،یفرهنگ در گروه الکل یاجتماع رشیپذ 

 دارد تعلق فرد بدان که یاجتماع ای

 

 
 

   از  یکه جوامع در حل معضالت ناش یاز مشکالت یکی  

ها معموال انکار  یاست که الکل نیمصرف الکل دارند ا

 زانیند و هرچقدر ممشکل هست یکه دارا کنندیم

 زیباشد انکار آنها ن شتریبه الکل ب شانیوابستگ

الکل چه  نکهیا رفتنیپذ جهیاست در نت دتریشد

 نیو مهمتر نیاولآورد  یآنها به بار م یبرا یمشکالت

 معضل بزرگ است. نیقدم درحل ا

 :درمان دارد سمیالکل
 آن مصرف دیکن یسع د،یکنیم مصرف الکل اناًیاح اگر

فرد  کی عنوان خود را به حالت نی. در ادیکن ا قطعر

 جیتدر کرد. به دیخواه یمعرف گرانید به سالم نمونه

 دیکن یسع د،یریدر نظر بگ مصرف یبرا ییهاتیمحدود

 .دیکن عرا قط تا کامالً آن د،یکمتر بنوش جیتدر به

د، همکار خو ای، همسر، دوست شدن یالکل صورت در

 و درخواست ردیخود را بپذ تا مشکل دیکن کمک یو به

 کند. کمک

 مورد انتظار عواقب
را  معتاد نبودن ای موادمخدر، مست ای از الکل اجتناب با

 یزندگ وهیدر ش مثبت رییتغ نیکرد. ا دیخواه تجربه

بد  عادت به و بازگشت دیآینم دست به آسان چندان

 د،یباش خواهد داد. اما اگر مصممم رخ دفعات به یمیقد

 .دیکن ترک یکل را به الکل دیتوانیم

 دچار مشکالت است ممکن یافراد الکل خانواده یاعضا

 دارند. درمان به اجیاحت مشکالت نیشوند. ا یروان

 درمان

 یکل اصول
 نکرد متوقف یبرا مدتکوتاه اقدامات شامل درمان

 است یمشکالت رفع یبرا بلندمدت و کمک الکل دنینوش

 اند.فرد شده شدن یالکل باعث که

باشد.  وجود داشته ییزداسم به ازین است ممکن

 که یدر زمان یپزشک از مراقبت است عبارت ییزداسم

 میدچار عال جتاًیو نت کرده را متوقف الکل دنیفرد نوش

فرد بتواند  بیترت نیا ، تا بهاست شده از الکل تیمحروم

 .ردسر بگذا پشت مشکل را بدون مرحله نیا

 :مورد انتظار عواقب

را  معتاد نبودن ای موادمخدر، مست ای از الکل با اجتناب

 یزندگ وهیدر ش مثبت رییتغ نیکرد. ا دیخواه تجربه

بد  عادت به و بازگشت دیآینم دست به آسان چندان

 د،یباش خواهد داد. اما اگر مصممم رخ دفعات به یمیقد

 .دیکن ترک یکل را به الکل دیتوانیم

 

 

 

 

 

  :بعامن

http://www.ssu.ac.ir/cms/index.php?id=4534 
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