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 ۲ نهیگز ؟کند مختل را تنفس تواندیم گاریس دود در ماده کدام-3

 قطران -4 اکیآمون -3 دیاس کیدریانیس -۲ نیکوتین -0

  3 نهیگز ؟هستند گاریس دود در سرطان جادیا یاصل عوامل از ،کیکدام -4

 کیآرسن -4 ویواکتیراد مواد -3  قطران -۲ هیدروژن های کربور-0

 ۲ نهیگز ؟شودیم ، محسوبدود دست سوم مواد دخانی ،کیکدام -5

 .کندیم استنشاق ماًیمستق یگاریس فرد که یدود -0
 . است دهیچسب یگاریس فرد یلباسها و لیوسا یرو کهدودی  -۲ 
 .کند یم آلودهبه طور مستقیم  را یگاریس فرد انیاطراف که دودی -3
 .شودیم یقلب یهایماریب درصد 31 بروز باعث که دودی -4

 0گزینه  است؟ یالکل مشروبات مدت بلند عوارض از ،کیکدام -5
 حرکت در تعادل عدم -4      قلب ضربان کاهش-3        خون فشار کاهش -۲ یکبد روزیس -0

 عوارض آندرس دوازدهم : اعتیاد به مواد مخدر و 
ع این تغییرات سری .شناختی و اجتماعی آنها می گذارد، های جسمیبرند که تغییرات سریع در جنبهنوجوانان در دوره ای از زندگی به سر می

 نیزفشارها ناشی از تغییرات رشدی همچون بلوغ بوده و طبیعی است ولی عوامل دیگری  این بخشی از. فشارهایی را بر آنها تحمیل می کند
 : وجود دارند که نوجوانان را دچار چالش و مشکل می کنند از جمله

های والدین و نوجوان تفاوت میان دیدگاه (0

اختالف و کشمکش بین والدین (۲

فشار خانواده و نوجوان برای پیشرفت در امر تحصیل  (3

فشار دوستان برای انجام رفتارهای پرخطر   (4

مشکل جدی شوند این دوره را به خوبی پشت سر می گذارند ولی برخی از آنها به دلیل نداشتن دانش و مهارت بسیاری از نوجوانان بدون اینکه دچار 
 ،توان به افت تحصیلیشوند که از جمله این مشکالت میهای الزم در خانواده و جامعه دچار مشکل میهای مقابله ای و عدم دسترسی به حمایت

 .م برقراری ارتباط صحیح با همساالن و بزرگساالن و پایبند نبودن به قوانین و مقررات جامعه اشاره کردعد، ضعف اعتماد به نفس، منزوی بودن
باعث  بزهکاری و در نهایت ممکن، مصرف سیگار، ترک تحصیل  این مشکالت می تواند عواقب ناگواری برای نوجوانان در پی داشته باشد از جمله

 .اعتیاد شود

 اعتیاد 
فرد معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد  .گرفتن و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن می باشد، خوعادت کردن به معنیاعتیاد 

کالت مش مشکالت اجتماعی و، جنایت، عاطفی و اجتماعی گزافی همچون فقر، های اقتصادیهزینه . اعتیادمخدر یا دارو به آن وابسته شده باشد
درمان اعتیاد به مواد مخدر به دلیل پیچیدگی ابعاد آن آسان نیست ولی پیشگیری از اعتیاد به مراتب  .کندو جامعه تحمیل میبهداشتی را بر فرد 

 .موثرتر و کم هزینه تر از درمان است

 اختالالت مصرف و وابستگی به مواد
های یبتواند آساستفاده نامناسب از هر دارویی می. برای آن ساخته نشده است واختالالت مصرف عبارت است از مصرف یک دارو برای هدفی که دار

 .جدی به همراه داشته باشد ولی اگر استمرار یابد منجر به اعتیاد می شود
فرد ه وزمرد و روابط و زندگی رنمصرف مکرر موادی است که اثرات نامطلوبی بر سالمتی جسمی و روانی فرد مصرف کننده دار، منظور از اعتیاد

 شود و هوش و حواس مختل ادراک و قضاوت فرد، شود توان استداللوابستگی به دارو ها یا مواد مخدر باعث می. ندنککننده را مختل میمصرف
اد را آن ها هر از گاهی سعی می کنند مصرف مواست. کنند مواد مخدر برای آنها از همه چیز مهمتر معتادان به تدریج حس می. شود ضعیفاو ت

اگر تصمیم اولیه برای مصرف مواد اختیاری بوده است ولی با ادامه مصرف به مرور زمان توانایی آنها در خود . شوند قطع کنند ولی غالباً موفق نمی
، رف یک مادهصوابستگی به یک ماده به معنی تمایل شدید فرد برای ادامه م. دنکنکمتر می شود و به این مواد وابستگی پیدا می کنترلی شدیداً

 .وابستگی دارای دو جنبه روانی و جسمی استاست. علیرغم آگاهی از اثرات مضر آن 

 
 



         ghasemighr@                  تالیف: غالمرضا قاسمی              راهنمای مطالعه سالمت و بهداشت دوازدهم         

   

 :وابستگی جسمی

دستیابی به همان آثار مطلوب و دلخواهی که از  و فرد برای وضعیتی است که در آن بدن یک فرد نسبت به مواد مخدر مقاومت نشان می دهد
، ندک فردی که برای اولین بار مواد مصرف می، برای مثال. شود بیشتر از مرتبه های قبلی مواد مصرف کندمیمجبور ، مصرف مواد انتظار داشته

 .مجبور است مقدار بیشتری مواد مصرف کند ،کند و اگر دوباره بخواهد همان آثار را تجربه کندآثار مصرف مواد را تجربه می
 

 :وابستگی روانی

ار دچ ،کند طعاگر مصرف مواد را برای مدت کوتاهی ق، فردی که دچار وابستگی روانی شده باشداست. مواد میل شدید درونی به ادامه مصرف 
مام ت فردشود که وابستگی روانی گاهی چنان شدید می، شودوسوسه برای مصرف مجدد می شود ولی با نشانه های سندرم ترک مواجه نمی

. وابستگی روانی گاهی وسوسه ای شدید برای مصرف ایجاد می کند و احساس خوشایند کندزندگی اش را حول محور خرید مواد مخدر تنظیم می
 مصرف مواد، فرد را بارها تحریک و او را متقاعد می کند که مصرف مواد باعث کاهش استرس و اضطراب در او می شود.

تهوع و استفراغ می شود که فرد معتاد را وادار به ، تب، گرفتگی عضالنی، عدم مصرف در چنین شرایطی باعث بروز عالیمی چون همچون لرز
 . مصرف می کند

 :لی پیشگیری از آن به دالیل زیر اهمیت زیادی دارداست و تر از وابستگی به مواد مخدراگرچه اختالالت مصرف مواد حالتی ضعیف
.دگذاراختالالت مصرف به هرحال آثار مضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد باقی می (0
.ودشمثال رانندگی بعد از اختالل مصرف مواد باعث حوادث رانندگی می. گرددهمراه تواند با خطرات و حوادث ناگوار اختالالت مصرف مواد می (۲
 .کشاندادامه اختالالت مصرف مواد معموال فرد را به سمت وابستگی می (3

 کرد:از نشانه های وابستگی به مواد مخدر می توان به موارد زیر اشاره 
 اختالل عملکرد در تحصیل و کار به دلیل مصرف مواد مخدر -0
 ادامه دادن به مصرف مواد با وجود مشکالت ناشی از آن -۲
 صرف زمان زیاد برای تهیه و مصرف مواد مخدر. -3
اسهال( پدیدار شدن نشانه های سندرم ترک ) مثل دردهای دست و پا، خمیازه های مکرر، لرز، آب ریزش بینی و چشم، -4

 مواد اعتیادآور 
شود که هر کدام در آنها در ماده مخدر صنعتی که آثار ویران کننده تری دارند تولید می وعن 0511نوع ماده مخدر طبیعی و  0۲اکنون در جهان 

 .دنسالمت جسم و روان اثرات مضری دار
 .دهندگروه قرار می سهآن ها را در  ،د مصرف کنندهبر اساس نوع تاثیر مواد اعتیاد آور بر روی عملکرد دستگاه عصبی و بدن فر

 هامحرک -0

رده و های فکری و بدنی مصرف کننده را بیشتر کاین مواد بر روی سیستم عصبی و سایر دستگاه های بدن تاثیر می گذارند و در نتیجه فعالیت 
خود را به احساس شدید افسردگی و جستجو برای مواد بیشتری کوتاه مدت بوده و به سرعت جای خوش، باعث هیجان در او می شود که این حالت 

 وریتالین ، اکستازی، فتامین هامتوان آهای مصنوعی میو از محرک ، کراککافئین، توان کوکائیناز جمله محرک های طبیعی می .دهد می
 .ترامادول را نام برد

  توهم زا -2

از  .شود و ممکن است صداهایی را بشنود و یا چیزهایی را ببیند که وجود خارجی ندارندفرد دچار توهم های حسی و بصری می ،با مصرف این مواد
 .دی را نام برد . اس ل.توان ازا های مصنوعی می گراس و توهم ، حشیش،  های گیاه شاهدانهتوان فرآورده زا های طبیعی میجمله توهم

 مخدرها -3

د و مصرف آنها فعالیت های دستگاه عصبی را کند کرده و ندارخدیرکنندگی و تدردی بی  ،بی حسی، یگموادی هستند که خاصیت منشامل تمام 
توان توان تریاک و شیره تریاک و از مخدر های مصنوعی می از مخدر های طبیعی می .ست می کنندسفعالیت فکری و بدنی او را ، در نتیجه
 .را نام برد (ینئکد)بخش انواع قرص های مسکن و آرامو متادون ، هروئین

 م.باید از مصرف آنها خودداری کنی، ترکیبات کدئین اعتیاد آور است و بدون تجویز پزشک مثلسوء مصرف بعضی داروها 
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 گرفتاری در دام اعتیاد 

بسیاری از نوجوانان با این تصور . شودمکرر و اعتیاد می شود و ادامه این روند باعث مصرفاعتیاد با امتحان کردن یک ماده مخدر آغاز میمسیر 
دالیل عمده  از .در دام اعتیاد کشیده شده اند ،شوندمینمعتاد د که با یکبار مصرف مواد معتاد نمی شوند و یا اگر درست و حساب شده مصرف کنن

 :پرهیز از مصرف مواد مخدر در نوجوانان می توان به موارد زیر اشاره کرد
پرداختن به . 6      ورزش . 5    پایبندی به مذهب و معنویت  . 4      کسب و کار سالم . 3      اشتغال به تحصیل علم. ۲   ایمان به خدا  .0

 تفریحات سالم
 :برخی از دالیل گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر عبارتند از

 مصرف مواد در بین دوستان . 3             والدینمراقبت ها و رفتارهای . ۲       سابقه خانوادگی . 0
 عدم پایبندی به مذهب و معنویت. 6                 افسردگی.  5      نفس. فقدان عزت 4
 دوستان ناباب . ۰            ترک تحصیل. ۱          نداشتن کسب و کار سالم و یا بیکار بودن. ۷

 عوامل موثر در شروع مصرف مواد
 ،افراد مصرف کننده برای اینکه رفتار غلط خود را توجیه کنند .اصرار دوستان و همساالن است، مهمترین عوامل موثر در شروع مصرف موادیکی از 

 .نشود ممکن است به آنها پاسخ مثبت بدهد، طرد د و فرد سالم هم برای این که از جمع دوستانندوستان خود را وادار به همراهی کن، کنندسعی می
کنند و پس از مدتی به دلیل عدم اعتماد به نفس  حملهای دوستان ناباب خود تخی از افراد مجبورند شرایط سختی را برای مقابله با خواستهبر

از  ،ی مقاومتیبا کسب مهارت ها، هوشیاری نسبت به چنین شرایطی ضمنبنابراین بسیار مهم است که ، دنآنها شوسلیم فشار کافی ممکن است ت
 .است « مهارت نه گفتن» یکی از راه های بهره گیری از مهارت های مقاومتی  .الزم برای مقابله با این فشارها برخوردار باشند آمادگی

 
 

  «نه» چگونه بگوییم 

این وظایف را  تمام یم و به تدریجه اولی اکنون ما تکامل یافتم متکی بوده ای( والدین)ه دیگران ، بهمه ما زمانی برای دستیابی به نیازهای خودمان
در مواقع  باید، یمده ابنابراین در این شرایط که ما مسئول مراقبت از خودمان ش .کسی مراقب ما نیست، برعهده گرفته ایم و در بسیاری از موارد

ف سیگار و سایر دعوت به مصربرای مثال  مو تسلیم نشوی در برابر فشار پیشنهادهای نادرست مقاومت کنیم ممسئولیما   یم وگویب «نه» مورد نیاز 
ها در چنین شرایطی دستورالعمل. نمونه ای از فشارهای روانی است که نوجوانان را تهدید می کند، مواد مشکوک در جمع های دوستانه و مهمانی ها

ی از مهارت های مقاومتی است که با های زیر نمونه ادستورالعمل. وجود دارد که عمل به آنها می تواند نوجوان را از خطر حفظ کند یهایو مهارت
 :و به کارگیری آنها می توان در برابر دعوت به مصرف مواد مقاومت کردمرین ت
.از تکنیک ضبط صدا استفاده کنید( ۲         م.بگویی «نه» با اعتماد به نفس  (0
یعنی حتی تظاهر به سیگار کشیدن هم نکنید و چیزی نگویید که به طور  :کالمی خود را با پیام هایی کالمی تان سازگار کنیدغیر پیام های ( 3

. مستقیم یا غیر مستقیم سیگار کشیدن را تایید کند

.حضور در مکان هایی که احتمال می دهید در آنجا برای مصرف سیگار و سایر مواد تحت فشار قرار بگیرید خودداری کنیداز ( 4
.با معتادان رفت و آمد نکنید( 5
.در برابر انجام رفتارهای غیرقانونی از خودتان مقاومت نشان دهید( 6
بته نه تشویق کنید که رفتارشان را تغییر دهند ال، کسانی که شما را تحت فشار قرار می دهند: دیگران را به انجام رفتارهای سالم تشویق کنید( ۷

 تن افراد سیگاریکردن و تحویل نگرف ، اخمفقط با زبان بلکه با عمل و حالت صورت

 ) استعمال دخانیات و مواد مخدر(  توصیه های خود مراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر
سالم نمی بنابراین تصمیم نا، مراقب سالمتی خود هستندو جوانانی که به خود احترام می گذارند اعتماد به نفس بیشتری دارند : احترام به خود (0

.دنآسیب بزن گیرند که به سالمت آنها
اد کمتر به مصرف مو، مذهبی و خانوادگی و قوانین اجتماعی احترام قائلند، های فرهنگی جوانانی که برای ارزش: ها و قوانیناحترام به ارزش (۲

.دنگرایش پیدا می کن
.بگویند  «نه» شود تحت فشار سایرین قرار نگیرند و به راحتی باعث می: مقاومتی مهارتهای (3
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داشتن دوستان سالم  (4

.های آنی برای دستیابی به لذت های پایدار و بلندمدت خود بگذرندلذت از و د نآنی مقاومت کنلذت های در برابر  باعث می شود: خودکنترلی (5
 د وناومت کنشود در برابر فشارهای محیطی مثل والدین معتاد و یا دوستان ناسالم مقباعث می :مقاوم بودن درشرایط و محیط های ناسالم (6

.دنتصمیم مسئوالنه بگیر
کند در دوست یابی و حفظ دوستان خود داشتن مهارت های اجتماعی به نوجوانان و جوانان کمک می :برخورداری از مهارت های اجتماعی (۷

.دنعملکرد مطلوب تری داشته باش
مغایرت دارد.دانند که مصرف مواد مخدر با اهدافشان جوانانی که هدف مشخص دارند می :داشتن هدف و برنامه ای برای رسیدن به هدف (۱

موجب تشویق نوجوانان به رفتارهای سالم و معقول می شود و به حفظ احترام و اعتماد خانواده کمک می کند فردی :  روابط خانوادگی مطلوب (۰
.ندسالمت خود را به خوبی حفظ کاو بی یا معلم مطلوب پیدا کند و با راهنمایی های باید یک مر ،کندکه خانواده اش از او به خوبی حمایت نمی

لید کنیم.سالم و مثبت برای خود انتخاب و رفتارهای او را تق یهمیشه بهتر است الگوی :داشتن الگوی سالم (01

مصرف مواد موجب تشدید استرس هایشان می می دانند که ، ند استرس خود را کنترل کنندنتواجوانانی که می: مهارت های مدیریت استرس (00
.شود

 ،دانند هرگز برای کنترل خشم خود به مصرف مواد مخدر روی نمی آورندمیرا جوانانی که مهارت های کنترل خشم : مهارت های کنترل خشم (0۲
.تواند خشم و خشونت آنها را بیشتر کندزیرا مصرف مواد می

ه از این د و افرادی کنگذاربر هستند و وقت کمتری برای جوانان باقی مین فعالیت ها غالباً زمانای: حضور در فعالیت های ورزشی یا کالسیک (03
برند هرگز به سمت مصرف مواد قبیل فعالیت ها لذت می

.نمی روند

 12 درس سواالت متن
؟بر آنها می شودروانی چه عواملی در دوران نوجوانی باعث اعمال فشار  .1
 ند.شناختی و اجتماعی آنها که شامل تغییرات رشدی همچون بلوغ و تغییرات شناختی و اجتماعی می باش، های جسمیتغییرات سریع در جنبه 

؟ چه عواملی محیطی می تواند نوجوانان را دچار چالش و مشکل کند .2

 شمکش بین والدیناختالف و ک .۲                 های والدین و نوجوانانتفاوتی میان دیدگاه. 0
 دوستان برای انجام رفتارهای پرخطر فشار. 4    نوجوان برای پیشرفت در امر تحصیل بر فشار خانواده .3

.کند را بیان کنیدای در نوجوانان بروز میهای مقابلهبرخی از مشکالت دوره نوجوانی که به دلیل نداشتن مهارت .3
عدم . 5         با همساالن و بزرگساالن ، عدم برقراری ارتباط صحیح.  4            اعتماد به نفس. ضعف 3          منزوی بودن. ۲            افت تحصیلی . 0

 پایبندی به قوانین و مقررات جامعه 

؟کلمه اعتیاد به چه معناست .4
 خو گرفتن و خود را وقت عادتی نکوهیده کردن ، عادت کردن 

؟دنگویفردی معتاد به چه  .5
 .ر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا دارو به آن وابسته شده باشدبکسی که  

؟شودچه هزینه هایی در یک جامعه میعتیاد باعث ا .6
 می شود.ر جامعه بجنایت و مشکالت اجتماعی و بهداشتی را  قر،همچون ف گزافی  عاطفی و اجتماعی، های اقتصادیهزینهباعث 

؟اولویت داردآن، چرا پیشگیری از اعتیاد بر درمان  .7
 .آسان نیست ولی پیشگیری از اعتیاد به مراتب موثرتر و کم هزینه تر از درمان استعاد آن زیرا درمان اعتیاد به مواد مخدر به دلیل پیچیدگی اب

.عوارض آن را بنویسید؟ منظور از اختالالت مصرف مواد چیست .8
 .تواند منجر به اعتیاد شودآسیب های جدی جسمی و روانی را در پی دارد و می -تبرای هدفی که دارو برای آن ساخته نشده اسارو مصرف یک د

؟منظور از اعتیاد چیست .9
 .دنموادی که اثرات نامطلوبی بر سالمتی جسمی و روانی فرد مصرف کننده داشته و باعث وابستگی به آن مواد می شو مکررمصرف 

؟منظور از وابستگی به یک ماده چیست .11
 .علیرغم آگاهی از اثرات مضر آن، مادهصرف یک فرد معتاد برای ادامه متمایل شدید 
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.دو جنبه وابستگی به مواد را نام ببرید .11
 وابستگی روانی . ۲              وابستگی جسمی . 0

.وابستگی جسمی به مواد را تعریف کنید .12
ار که ازمصرف مواد انتظ یمطلوب و دلخواهثار و فرد برای دستیابی به آ دهدمقاومت نشان می، نسبت به مواد مخدر یک فرد  وضعیتی است که در آن بدن

 .مصرف کند دموا ،های قبلی رتبهبیشتر از م هر بار شودمی بورمج، داشته

؟منظور از وابستگی روانی به مواد چیست .13
 است.شدید درونی به ادامه مصرف مواد  میل

ر او چه عالیمی د، کند ترک اگر مصرف مواد را برای مدت کوتاهی، کردهکه وابستگی روانی شدیدی به مصرف مواد پیدا فردی  .14

؟ایجاد می شود
 ولی با نشانه های سندرم ترک مواجه نمی شود.شدید برای مصرف مجدد می شود  وسوسه دچار

؟چه نام دارد گیوابستاز قبل خفیف مرحله ، در مراحل اعتیاد  .15
 اختالل مصرف مواد

؟دارای اهمیت زیادی است، اختالل مصرف موادبه چه دالیلی پیشگیری از  .16
.شود باعث وابستگی می ،در صورت ادامه (0
.روان داردو اختالل مصرف نیز اثرات مضر و مخرب خود را بر جسم  (۲
.حوادث ناگوار مثل حادثه رانندگی همراه شودو اختالل مصرف می تواند با خطرات   (3

  برخی از نشانه های وابستگی به مواد مخدر را بیان کنید:    -17
  اختالل عملکرد در تحصیل و کار به دلیل مصرف مواد مخدر -0
 ادامه دادن به مصرف مواد با وجود مشکالت ناشی     -۲
  صرف زمان زیاد برای تهیه و مصرف مواد مخدر. -3
  پدیدار شدن نشانه های سندرم ترک  -4

 نشانه های سندرم ترک در یک فرد معتاد کدامند؟ -18
  آب ریزش بینی و چشم -5اسهال      -4      دردهای دست و پا -3       لرز -۲       خمیازه های مکرر - 0

؟صنعتی در جهان شناخته شده است چند نوع مواد مخدر طبیعی و. 19
 نوع ماده صنعتی  0511ماده طبیعی و نوع  0۲ 

؟دنکنهایی تقسیم میمخدر را بر اساس تاثیر آنها بر روی عملکرد های دستگاه عصبی و بدن فرد به چه گروهمواد . 21
 ها مخدر. 3                  توهم زا . ۲              ها محرک. 0

؟دنمحرک ها چه تاثیراتی بر بدن فرد مصرف کننده دار. 21
د در نتیجه نفعالیت های فکری و بدنی مصرف کننده را بیشتر کرد و باعث هیجان در او می شو، های بدناین مواد با تاثیر بر سیستم عصبی و سایر دستگاه 

 .هدد د ولی این احساس به سرعت جای خود را به افسردگی و جستجو برای مواد بیشتر مینکنحالت سرخوشی و نشاط موقت در فرد ایجاد می

.بعضی از انواع مهم محرک های طبیعی و مصنوعی را نام ببرید. 22
 ترامادول و ریتالین ، اکستازی، هامحرک های مصنوعی مثل آمفتامین -کراک کافئین و ،محرک های طبیعی مثل کوکائین 

؟دنزا چه تاثیراتی بر بدن فرد مصرف کننده دارمواد توهم. 23
 .دنرا بشنود و یا چیزهایی را ببیند که وجود خارجی ندار ید و فرد ممکن است صداهاینشوو بصری میاین مواد باعث توهم های حسی 

:بعضی از انواع مواد توهم زای طبیعی و مصنوعی را نام ببرید. 24
 دی. اس . مصنوعی مثل ال   -حشیش و گراس ، گیاه شاهدانهثل فرآورده های طبیعی م

؟فرد مصرف کننده دارندها چه تاثیری بر بدن . مخدر25
کنندگی دارند و مصرف آنها فعالیت های دستگاه عصبی را کند کرده و در نتیجه فعالیت فکری و بدنی  خدیرو تدردی بی  ،بی حسی گی،این مواد خاصیت من

 .کنند میست او را س

.بعضی از انواع مخدرهای طبیعی و مصنوعی را نام ببرید. 26
 بخش و آرام ئینهمتادون و انواع قرص های مسکن کد، مصنوعی مثل هروئین -ریاک طبیعی مثل تریاک و شیره ت 
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؟شودآغاز می اعتیاد چگونه مسیر. 27
 با امتحان کردن یک ماده مخدر  

.بعضی از دالیل عمده پرهیز از مصرف مواد مخدر در نوجوانان را بیان کنید. 28
 پایبندی به مذهب و معنویت. 4م        کسب و کار سال. 3       اشتغال به تحصیل علم.  ۲     ایمان به خدا. 0
 پرداختن به تفریحات سالم . 6. ورزش           5 

 

 .برخی از دالیل گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر را بیان کنید. 29
عدم پایبندی به . 6. افسردگی      5          فقدان عزت نفس. 4    مصرف مواد در بین دوستان . 3     والدینی رفتاری مراقبتها. ۲     خانوادگی. سابقه 0

     و یا بیکار بودن سالم  نداشتن کسب و کار. ۷     مذهب و معنویت 
 دوستان ناباب . ۰             ترک تحصیل. ۱ 

؟یکی از مهمترین عوامل موثر در شروع مصرف مواد در نوجوانان چیست. 31
 االن ر دوستان و همسصراا

؟چرا افراد معتاد سعی می کنند دوستان خود را وادار به همراهی با خود کنند. 31
 برای توجیه رفتار غلط خود

؟دهدمثبت های دوستان ناباب خود پاسخ به چه دالیلی ممکن است به خواسته. فرد سالم 32
 نشودطرد برای اینکه از جمع دوستان . 0
 گفتن  «نه» مهارت نداشتن مهارت های مقاومتی مثل . ۲
 عدم اعتماد به نفس کافی. 3

؟یکی از راههای بهره گیری از مهارت های مقاومتی چه نام دارد. 33
 گفتن «نه»  مهارت  

های الزم برای کسب مهارت های مقاومتی در نوجوانان برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در برابر برخی از دستورالعمل. 34

.را بیان کنید درخواست دوستان ناباب
پیام های غیرکالمی خود را . 4      د.از تکنیک ضبط صدا استفاده کنی.  3.       دلیل بیاورید تان گفتن «نه» برای . ۲      .دیگویب «نه» با اعتماد به نفس . 0

 د،برای مصرف سیگار و سایر مواد تحت فشار قرار گیریمی دهید در آنجا احتمال از حضور در مکان هایی که  .5      .با پیام های کالمی تان سازگار کنید
دیگران را به  .۱                 .در برابر انجام رفتارهای غیرقانونی از خودتان مقاومت نشان دهید.  ۷.    وآمد نکنیدبا معتادان رفت . 6     .   خودداری کنید

 .انجام رفتار های سالم تشویق کنید

.قبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پر خطر مصرف دخانیات و مواد مخدر را بیان کنیدتوصیه های خود مرا. 35
مقاوم بودن در شرایط . 6      خودکنترلی. 5داشتن دوستان سالم . 4  های مقاومتیمهارت. 3  ها و قوانیناحترام به ارزش. ۲  احترام به خود . 0

  روابط خانوادگی مطلوب. ۰      هدف داشتن هدف و برنامه ای برای رسیدن به. ۱       های اجتماعیبرخورداری از مهارت . ۷  و محیط های ناسالم
   حضور در فعالیت های ورزشی و کالسی. 03   مهارت های کنترل خشم . 0۲   های مدیریت استرس مهارت. 00 داشتن الگوی سالم . 01

؟پیشگیری کند اعتیادتواند ازاحترام به خود چگونه می. 36
 .مراقب سالمتی خود بوده و به سمت مواد نمی رود، به خود احترام می گذارد  فردی 

؟شودپیشگیری از اعتیاد میباعث برخورداری از مهارت های اجتماعی در نوجوانان چگونه . 37
 .عملکرد مطلوب تری داشته باشد ،کند در دوست یابی و حفظ دوستان خودنوجوانان و جوانان کمک می به داشتن مهارت های اجتماعی

 
 

؟چگونه باعث پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان می شود طلوب،روابط خانوادگی م. 38
ممکن  ،که خانواده اش از او حمایت نمی کند، فردی کندحفظ احترام و اعتماد خانواده کمک می به شده و عقول موجب تشویق نوجوانان به رفتارهای سالم و م

 رود.است به سمت اعتیاد ب

شود؟ جوانان پیشگیری از اعتیاد در اعثتواند بچگونه می ،فعالیتهای ورزشی یاکالسیرحضورد. 39

ه سمت هرگز ب، برند همچنین افرادی که از این قبیل فعالیت ها لذت می، د نگذاربر هستند و وقت کمتری برای جوانان باقی میزماناین فعالیت ها غالباً 

 فت.مصرف مواد نمی روند
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 غلط و حیصح سواالت
 ص .هستند یروان یفشارها معرض در گرانید از شتریب ،بلوغ مثل یرشد و یجسمان راتییتغ لیدل به نوجوانان -1

 غ. است آسان ،آن از یریشگیپ یول ستین ممکنآن،  ابعاد یدگیچیپ لیدل به مخدر مواد به ادیاعت درمان -2

 غ. شودیم ادیاعت همچون یجد یبهایآس باعث تواندیم یاروید هر از حد از شیب استفاده -3

با  و شودیم مجدد مصرف یبرا وسوسه دچار فرد ،شودقطع  یکوتاه مدت به مواد مصرف اگر ،مخدر مواد به یروان یوابستگ در -4

 غ. شودیم مواجه ترک سندرم یها نشانه

 ص. ابدییم شیافزا ،قبل به نسبت مرتبه هر در مواد مصرف زانیم ،مخدر مواد به یجسمان یوابستگ در -5

 تسم به را فرد تواند یم ،افتنیادامه صورت در یول است مخدر مواد به یوابستگ از ترحالت خفیف ،مواد مصرف تالاختال -6

 ص بکشاند. یوابستگ
 ص .باشد یم فرد کی در مخدر مواد به یوابستگ میعال از ترک سندرم یها نشانه شدن داریپد -7

 غ .دهند یم شیافزا را فرد یبدن و یفکر تیفعال که هستند یعیطب محرک مواد از ترامادول و ریتالین -8

 ص. دنکنیم یبصر و یحس اوهام دچاررا  فرد که هستند یعیطب یهاتوهم زا از حشیش و گراس  -9 

 غ .دندهیم شیافزا را یبدن و یفکر یهاتیفعال و دندهیم شیافزا را یعصب ستمیس تیفعال حرک،م مواد همانند مخدرها -11

 ص .باشند یم یمصنوع یها زا توهم از ید اس ال و یمصنوع یها مخدر از متادون و نیهروئ -11

 .دنکن یاههمر به وادار را خود دوستان ،دنکنیم یسع ،دنکن لیتحم گرانید به را خود رفتار نکهیا یبرا ،مواد کننده مصرف افراد -12
 غ

 آور ادیاعت مواد مصرف برابر در یمقاومت مهارتهای کسب یراهها از یکی یکالمبا پیامهای  یکالمریغ یامهایپ کردن سازگار -13

 ص  .است

  یخال یجا سواالت
 بلوغ – یرشد .هستند یعاد کامال همچون ................، ................ راتییتغ از یناش ،نوجوانان بر وارد یروان یفشارها از یبخش -1

 قادرو ........................  ................... در الزم یهاتیحما به یدسترس عدم و ....................... نداشتن لیدل به نوجوانان از یبرخ -2

  جامعه - خانواده  - یامقابله یهامهارت .شوندیم مشکل دچار و نبوده ینوجوان دوران یفشارها تحمل به

 ادیاعت .شودیم یتلق ، ................کردنمخدر  مواد مصرف مثل وقف عادتی نکوهیده، را خود و کردن عادت -3

 -مخدر مواد .باشد شده ..................... آن به.......................  ا............... ی مداوم و مکرر مصرف اثر بر که است یکس معتاد فرد -4

 وابسته -دارو

 – یاقتصاد .کند یم لیتحم جامعهو  فرد بر را یگزاف..........................  و ی ..................... .، .........................هانهیهز ،ادیاعت -5

  یعاطف - یاجتماع

 درمان - یریشگیپ ................... است.  و ..................... قابل اما ،دارد کننده عود و مزمن یریس ،ادیاعت اگرچه -6

  ابعاد یدگیچیپ است. آسان آن از یریشگیپ یول ستین آسان آن ....................... لیدل به ،ادیاعت درمان -7

 مصرف تالاختال .ندیگویماست، .....................   نشده ساخته آن یبرا دارو که یهدف یبرا دارویک  مصرف به -8 

 ادیاعت .شود .................. به منجر.  مستمر طور به ییدارو هر از نامناسب استفاده  -9

و به این  دهید بیآس دا  یشد.................  در آنها ییتوانا زمان مرور به ،مصرف ادامه با ،کنندیم مصرف مخدر مواد که یافراد -11

 یوابستگ -یکنترل خود .دنکنیم دایپمواد ..................... 

 یجسمان -یروان .است .................. و ..................... جنبه دو یدارا مواد مصرف یوابستگ  -11
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