
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :وابستگی به مواد

 چه کسی معتاد است ؟

. اعتیادبو مواد یک شبو وناگيانی بوجودنمی آید
 .یجی ومسمن داردراعتیادسیری تذ

 

 :مراحل اعتیاد

" گاىا. اعتیاد از تجربو ماده آغاز می شود  :تجربه -1
  . اصراردوستان" حس کنجکاوی ، گاىا

چندوقت یکبار در :  مرحله مصرف تفریحی وتفننی-2
ماده  فبعضی افرادمصر، جمع دوستان ودرميمانی ىا 

اینان در . را تا آخر عمر بو ىمین شکل ادامو می دىند
. دندارنداعتیااستعداد بو معتادشدن وزمینو  حقیقت

اماخطرآنجاست کو ىمو آنيایی کو معتادند، مصرف ماده 
گز رابامصرف تفننی وتفریحی آغازکرده اندبنابراین ماىر

داعتیاد آور اوصیو نمی کنیم کو مبو ىیچ انسانی تو
 . راحتی بصورت تفننی وگو گاه مصرف کند

سوءمصرف مواد عبارت  :مرحله سوءمصرف مواد -3
ماده یا است از حالت خفیف اعتیادوبدین معنی کو 

اعتیادآورضعیف است وحد اعتیاد آور کم ویافرد ىنوز 
 .تازه آغاز کرده است 

 
 

 

   

مرحلو ای است کو فرد در  :وابستگی به مواد-4
صورت کاىش مصرف ماده یا ترک آن دچار عالئم ترک 

در این مرحلو افت شدید کارآیی ، از دست . می شود
دادن شغل ، فروپاشی خانواده وىیچ چیز دیگر برای معتاد 

 .اىمیتی ندارد ، بازگشت از این مرحلو بسیاردشوار است 

 چراکسی معتاد می شود ؟

اختالالت روانی ، علل چند عاملی  دیگراعتیادچون 
 . ىرگزیک علت واحد ندارد دوترکیبی دار

یکی از ميمترین عوامل زمینو ساز ، :  مراحل رشذ-1
 اعتیاد ، کاستی ىای مراحل رشد است

 :چگونگی مذارا بامشکالت زنذگی  

 با انسانی کو بو جنگ مشکالت می رود از ستیز
در مقابل فردی  .دشواریيا لذت می برد وپس نمی نشیند 

روی خود می  کو در برخورد باکوچکترین دشواری بر سرو
انسان ىای گروه اول بندرت بو .کوبد آیو یاس سرمی دىد

روی می آورنداما انسانيای گروه دوم شاید بندرت  اعتیاد
 .بتوانند از دام اعتیاد بگریزند

اختالل در شکل گیری ورشد  :اختالالت شخصیت -2
شخصیت عامل ميمی در زمینو سازی واستعداد بو 

 . وابستگی مواد است 

 

 

 

 

 امل ارثی وع-3

فقدان پدریاپدری کو بو وظایف  :آشفتگی خانواده -4
طالق وجدایی خانواده ای کو در آن . خود عمل نمی کند

کاردارد، درگیری سرومعتاد وجوددارد یا باخرید و فروش مواد
خانوادگی ، فقر و فقر فرىنگی ، دیگر نابسامانی ىای ویژه 

، شکست ىای روانی واقتصادیفشارحاشیو نشینی شيرىا ، 
زمینو  کاری پی در پی دریک پس زمینو مستعدشخصیتی

 .  ساز پیدایش وابستگی مواد است

 د اعتیاد آورنذ؟ام موکذا

است  ( سیگار وتنباکو) در توتون  ماده موجود: وتین کنی-1

حشیش  -2

الکل   -3

( تریاک ، ىروئین وموادمشابو )موادافیونی  -4

کوکائین  -5

( اکس تزی )آمفتامین ىا وترکیبات شبیو آمفتامین -6

 (داروىای آرامبخش )اضطراب زداىا -7

 

 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

در پایان مرحلو سم .چند روز یا چند ىفتو طول می کشد 
                               زدایی فرد از نظر جسمی

جسمی بو معنی ازبین رفتن وابستگی .دیگر معتادنیست 
بيبودی نیست مفيوم بيبودی از بین رفتن رفتار دارو 

این کار نیازمند تغییرات در سبک زندگی ،  جویانو است
 . شرکت در گروىيای خود یاری وروان درمانی است

 

 : منبع

نابدل یونس ، روانپزشک مشاور در خانه شما ، -1
 170و  175، صص  1384نشر اوحدی چاپ دوم ، 

 146و149و150و152و
 
 

 

 
 

 

واحد آموزش دفتر پرستاری 
مرکز آموزشی ودرمانی روانپزشکی رازی ارومیه 

 94اردیبهشت 
 

 

 

 

 
شتی ردمانی آرذبایجان رغبی  دااگشنه علىم زپشکی وخدمات بهدا

 معاونت امىر ردمان          
 مرکز آمىزشی  وردمانی رازی ارومیه 

 

 

 وابستگی هب مىاد

 
 

بنزین ، چسب ىواپیما  :د استنشاقی احالل ها ومو-8
، سوخت فندک ، رنگ ىای اسپری مورد مصرف 

 . معتادین فقیر قرارمی گیرند

 داروىای نیروزا-9

  :قابلیت درمان اعتیاد

اعتیادیک اختالل روانپزشکی است اما نکتو اینجاست کو 
معتادبیماری است کو بو بیمارماندن خود اصراردارد چرا؟ 

تمایل و  معتاددر این است کو فرد  دشواری درمان اعتیاد
آید با  صلشرایط حا ایناگر. انگیزه بو درمان ندارد 

درمان پذیر است " می توان گفت کو اعتیاد کامال طعیتقا
. 

باشد ، روانپزشک  بنابراین اگر اوآمادگی وانگیزه داشتو-1
ناراحتی او را بو حداقل  رسانده ،  ،با تجویزداروىائی

ودیگر عالئم ترک راکنترل بیقراری ، درد ، بیخوابی 
 . خواىد بود

ن سم زدایی بو ای. گام دو مرحلو سم زدایی است -2
مفيوم است کو پزشک باتجویز داروىایی بدن اورا برای 

این مرحلو .زندگی بدون ماده اعتیادآور آماده می سازد 
بستو بو نوع ماده وعمر نیمو آن چند روز یا چند ىفتو 

 . طول می کشد 

 


