
یصفات شخصیت
از این میان، . عوامل مختلف شخصیتی با مصرف مواد ارتباط دارند

برخی از صفات بیشتر پیش بینی کننده احتمال اعتیاد هستند و به 
طور کلی فردي را تصویر می کنند که با ارزشها یا ساختارهاي 
اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و مذهب پیوندي ندارد و یا از عهده 

ابراز احساسهاي دردناکی مثل احساس گناه، خشم انطباق، کنترل یا 
عدم پذیرش ارزشهاي : صفات عبارتند ازاین. و اضطراب بر نمی آید

سنتی و رایج، مقاومت در مقابل منابع قدرت، نیاز شدید، احساس 
فقدان کنترل بر زندگی خود، اعتماد به نفس پایین، فقدان مهارت 

ان مهارتهاي اجتماعی و در برابر پیشنهادهاي خالف دیگران، فقد
از آنجا که اولین مصرف مواد، معموالً از محیطهاي . انطباقی

اجتماعی شروع می شود هر قدر فرد قدرت تصمیم گیري و مهارت 
ارتباطی بیشتري داشته باشد، بهتر می تواند در مقابل فشار 

.همساالن مقاومت کند
موقعیتهاي مخاطره آمیز فردي

وانان در موقعیتها یا شرایطی قرار دارند که بعضی از نوجوانان و ج
مهمترین این . آنان را در معرض خطر مصرف مواد قرار می دهد

در معرض خشونت قرار گرفتن در دوران : موقعیتها عبارتند از
ی سرپرستی یا بی خانمانی، فرار کودکی و نوجوانی، ترك تحصیل، ب

. دردهاي مزمنبه بیماریها یا ءخانه، معلولیت جسمی، ابتالز ا
حوادثی مانند از دست دادن نزدیکان یا بالیاي طبیعی ناگهانی نیز 

در این حالت فرد . ممکن است منجر به واکنشهاي حاد روانی شوند
.براي کاهش درد و رنج و انطباق با آن از مواد استفاده می کند

آیا اعتیاد درمان دارد؟

ـ  تعـددي قـرار دارد   ثیر عوامـل م أدرمان موفقیت آمیز اعتیاد تحت ت
روش مصـرف  ...)تریـاك و اکـس، حشـیش، (نظیر نوع ماده مصرفی 

،مـدت زمـان مصـرف مـواد    سابقه و)تزریقتدخین،خوراکی،(مواد 
ویژگی هـاي شخصـیتی فـرد    درمان،انگیزه فرد مصرف کننده براي

تجربــه درمــانگر و بهــره منــدي فــرد از مهــارت و ،مصــرف کننــده
با این حـال روش هـاي درمـان    .اجتماعیحمایت هاي خانوادگی و

هاي غیر دارویی درمان سوءمصرف مواد شامل درمان هاي دارویی و
.است)مشاوره ايروانشناختی و(

از بین بردن وابستگی جسـمی بـه مصـرف    درمان داروییهدف از 
از بـین بـردن وابسـتگی    غیر دارویـی هدف از درمان مواد است و

.است
ـ       برخـی دیگـر   د وبعضی مـواد وابسـتگی جسـمانی قـوي تـري دارن

نکته مهم آن است که هر نوع وابسـتگی در  .وابستگی روانی شدیدتر
فرد مصرف کننده مواد نوعی اجبـار بـراي مصـرف مـواد بـه وجـود       

سـم  (بردن وابستگی جسمی ممکن است فکر کنیم از بین .می آورد
ولی اگر وابسـتگی روانـی درمـان    برابر است با درمان اعتیاد،)زادیی

.اقی بماند احتمال عود مصرف بسیار زیاد استنشده ب
در عین حال بهتر است بدانیم که در بسیاري از مواقع فـرد مصـرف   

شکایات روانی اسـت، مبتال به یکی دیگر از انواع اختالالت وکننده،
یـا  اضطراب هاي شدید وسـواس و خستگی،براي مثال افسردگی و
ی موفقیت آمیز خواهد در نتیجه درمان زمان.اختالل هاي شخصیتی

.درمان قرارگیردمورد توجه وبود که این اختالل روانی همراه،
ذکر این نکته اهمیت دارد به طور کلی درمان اعتیـاد رونـدي اسـت    

مصرف دوباره مواد (توام با عودهاي مکررپیچیده وسخت،طوالنی،
).مخدر بعد از مدتی ترك

ـ   واد نظیـر اکـس و  ضمن آن که براي اعتیاد به بسـیاري از م
متکی بـر شـواهد علمـی وجـود     درمان استاندارد وشیشه،

.ندارد

 : .
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آسیب شناسی اعتیاد



عوامل اعتیاد در جوانان 
اعتیاد بیماري پیچیده اي است کـه داراي علـل و عوامـل متعـددي     

دلیـل اعتیـاد را بـه    موالًف تصور بسیاري از مردم که معبرخال.است
، اعتیاد به عوامل مختلفی مرتبط است از دهندیک عامل نسبت می

عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و شخصی: جمله
:برخی علل مصرف مواد در جوانان عبارتند از

عوامل مربوط به خانواده
. استرد الگوهاي رفتاري فوخانواده اولین مکان رشد شخصیت

است، منبعی براي حفظ و رشد افراد محلخانواده عالوه بر اینکه،
با ناآگاهی والدین، ارتباط ضعیف . تنش و اختالل نیز می باشد

کودك، فقدان انضباط در خانواده، خانواده متشنج و از هم گسیخته، 
احتمال ارتکاب به انواع بزهکاریها مانند سوء مصرف مواد را افزایش 

چنین والدینی که مصرف کننده مواد هستند باعث هم. می دهد
می شوند فرزندان با الگوبرداري از رفتار آنان مصرف مواد را یک 

. رفتار بهنجار تلقی و رفتار مشابهی پیشه کنند
تاثیر دوستان

موارد، اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ اکثر تقریباً در
ارتباط و دوستی با همساالن مبتال به سوء مصرف مواد، . می دهد

مصرف . عامل مستعد کننده قوي براي ابتالي جوانان به اعتیاد است
کنندگان مواد، براي گرفتن تایید رفتار خود از دوستان، سعی 

» همساالن«گروه. هی با خود نمایندمی کنند آنان را وادار به همرا
. به خصوص، در شروع مصرف سیگار و حشیش بسیار موثر هستند

. بعضی از دوستیها، صرفاً حول محور مصرف مواد شکل می گیرد
نگرش مثبت به مواد

افرادي که نگرشها و باورهاي مثبت و یا خنثی به مواد مخدر دارند، 
سـانی اسـت کـه نگرشـهاي     احتمال مصرف و اعتیادشان بـیش از ک 

کسب بزرگـی و  : این نگرشهاي مثبت معموالً عبارتند از. منفی دارند
تشخص، رفع دردهاي جسـمی و خسـتگی، کسـب آرامـش روانـی،      

.به اعتیادءتوانایی مصرف مواد بدون ابتال
اختاللهاي روانی

موارد، همراه با اعتیاد اختاللهاي دیگر روانپزشکی نیز وجود اکثرر د
اختالل افسردگی اساسی،: یصها عبارتند ازشایع ترین تشخ. دارد

.اسکیزوفرنیو شخصیت ضد اجتماعی، فوبی، اختالل وسواسی

یست؟چمعناي اعتیاد و وابستگی به مواد 
توجه به این نکته ضروري است که هیچ کس بطور ناگهانی معتاد 

شده تفریحی شروع بلکه مصرف مواد از حالت کنجکاوي ودنمی شو
مصرف مواد مقدار مصرف و،کم کم با افزایش دفعات مصرفو 

معتاد فرد از مصرف کننده تفریحی به مصرف کننده دائمی ودیگر،
در ادامه چند طبقه بندي از مصرف مواد را . تغییر وضعیت می دهد

:مشاهده می کنید
اد یا مشروبات الکلی مصرف نمی کندفرد مو:عدم مصرف.
فرد به دلیل کنجکاوي مواد مصرف:مصرف آزمایشی

.ممکن است مصرف را ادامه دهد یا مصرف را قطع کندمی کند و
در مهمانی یا پارتی به اصرار دوستان : مصرف گهگاهی

.گهگاهی مواد مصرف می کند
می کند که با دستور پزشک مواد مصرف:مصرف پزشکی

.آسیب آن کم است
مصرف مواد به طوري که :مصرف آسیب زا یا سوء مصرف

،باعث آسیب هاي مختلف به فرد می شود مانند مشکل تحصیلی
.جسمی وخانوادگی

چه از نظر روانی به فرد به لحاظ جسمی و:مصرف وابسته
مشکالت جدي ماده وابسته است و در مصرف افراط می کند و

.و به بار می آوردبراي ا
:به موادوابستگی 

یک نشانگان بالینی است که در پی مصرف مواد عالئمی “ وابستگی”
در حاالت رفتاري، شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر 

شدت وابستگی با رفتارها متعاقب مصرف مواد، سنجیده ، می گردد
ت متعدد ناشی بیمار وابسته به مواد علیرغم تجربه مشکال. می شود

از مصرف مواد، قادر به قطع مصرف آن نیست و به طور اجباري و 
.وسواس گونه به مصرف آن ادامه می دهد

مستمر یک ماده است که به دو وابستگی به معنی مصرف اجباري و
:صورت ایجاد می شود

احساس تمایل یعنی اشتغال ذهنی به ماده و،وابستگی روانی
.دائم براي مصرف آن

سلولهاي مغز به ماده یعنی وابستگی بدن و، وابستگی جسمانی
.مورد نظر
می شویم که مصرف وق همان اعتیاد است البته متذکر حاالت ف

تفریحی مواد می تواند به تدریج و به طور خزنده ، به وابستگی کامل 

بیان اهمیت موضوع اعتیاد 
تاریخ، بشري را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به در بررسی 

مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر 
همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این 

مسائل مربوط به مواد مخدر . عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست
مواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل تازگی نداشته و اثرات آن نیز ه

در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون . جستجو است
. برده شده استابن سینا از اثرات این مواد نام

پیچیده اي واد مخدر شکل مخاطره آمیز و کامالًدر زمان ما مسئله م
به اعتیاد. به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است

ءمواد مخدر عالوه بر زیانهاي جدي و خطرناك جسمی از قبیل ابتال
عوارض - سل-هپاتیت-ریهاي عفونی واگیردار همچون ایدزبه بیما

قبیل افزایش جرمهاي و مشکالت عدیده اجتماعی و اقتصادي از
مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدي گري و 

.ن مادي کشورها را بدنبال داشته استهدر رفتن سرمایه هاي کال
تعاریف اعتیاد

، روانی و عصبی اعتیاد یعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی□
فرد به مواد مخدر که ترك یا فرار از آن ناممکن و یا بسیار مشکل 

. است
اعتیاد یعنی مصرف نابجا و مکرر مواد مخدر که موجب وابستگی □

تگی بدنی و روانی است، ترك مصرف مواد این وابس. شودبه آنها می
افیونی مشکالت و محرومیت هاي بدنی و روانی را در پی خواهد 

داشت 
اعتیاد یک بیماري روانی، اجتماعی، اقتصادي است که بر اثر فعل □

و انفعال تدریجی بین بدن انسان و مواد شیمیائی تحت تأثیر یک 
و اقتصادي، اجتماعیل خاص روانی، سلسله شرایط و اوضاع و احوا

.آیدسنتی به وجود می
مواد مخدرچیست؟

روان به منظور تغییر عملکرد بدن وهر چیزي به غیر از غذا،
.استفاده شود ماده مخدر نام دارد

لکرد طبیعی بدن را به لحاظ به هر ماده اي که عمدر تعریفی دیگر
.می گویند)مخدر(عاطفی تغییر دهد ماده جسمانی و،روانی


